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editorial

Pavol Tomašovič

S nimi hynieme i my...
V množstve informácií sa bez väčšieho povšimnutia mihla správa 

o postupnom vymieraní vtáctva. Za posledných tridsať rokov 
ich v Európe ubudlo tristo miliónov. Slovensko nevynímajúc. 
Prevládajúce presvedčenie o najlepšej ceste vpred, technický 

prístup uprednostňujúci individuálne pred spoločným, 
nové na úkor osvedčeného, prekrýva iné perspektívy. 

Vidíme iba vlastný cieľ a blaho. Stíchli tak nielen vtáci, miznú 
nielen stromy, ale i iné alternatívy, vízie či tradície. 

Demografia v takto videnom svete sústredenom na seba rapídne 
klesá. To, čo nám stojí v ceste, hynie pod našimi nohami. 

Prekáža nám iný názor, padajúce lístie i tieň stromov, z ktorých 
máme drevo najradšej vo vlastnom kozube. V zúženej perspektíve 

blahobytu a mechanizmov trhu nedovidíme 
na dôsledky nášho smerovania. 

Pohľad na seba, na zisk i vlastné delenie sveta považujeme 
za najlepší. Kríza na Ukrajine to len potvrdila. Vyhovujú nám len 

tie informácie, ktoré zapadajú do nami mysleného dokonalého 
sveta. Nazývame ho demokratickým. No sami popierame 

jeho princípy. K tým najdôležitejším patria nenásilie, dodržiavanie 
zákona a voľby ako princíp slobodného výberu predstaviteľov 

spoločnosti.  No, keď nám to vyhovuje, ospravedlňujeme v mene 
demokracie porušovanie princípov, obsadenie inštitúcií, násilie 

a dokonca i nerešpektovanie výsledkov volieb. 
Mentálnou podporou takýchto krokov sme vytvorili priestor 

pre rozklad základov možnej demokracie i krajiny. 
Nielen na Ukrajine, ale i doma. Násilie vo forme otvorenej 

sily, ničenia verejného či súkromného majetku na verejnosti, 
nemožno ospravedlniť žiadnou vznešenou ideou. Nepomôže ani 

spätné legitimovanie násilia a zrušenie volieb v parlamente. 
Snaha predbehnúť prirodzený spoločenský vývoj, nerešpektovanie 

inej mentality a nedôslednosť v zásadných princípoch prináša 
rozklad spoločnosti. Nemožno ospravedlňovať  žiadne použitie 

hrubej sily. Na jednej či druhej strane. Násilie plodí násilie. 
Stíchnu nielen bezbranné vtáky, ale postupne všetci, ktorí vidia 

svet inak a hľadajú nenásilné  cesty. Kto nie je s nami, 
je proti nám. Šum stromov a štebot vtákov zaniká v hluku davu 
valiaceho sa vpred. Nepoučení z revolučných dôb, z násilného 
umlčovania iných, z nepokornej viery v budúcnosť sa ženieme 

opäť v ústrety svojmu koncu. 
S inými heslami, inými modlami, no hlavne vpred.  

Občas je dobré zastaviť sa. Vypnúť jednostranný tok informácií, 
pozrieť sa okolo seba i za seba. Započúvať sa do umlčaných 

myšlienok. Nestrácame niečo na našej ceste? Budem rád, ak sa 
nestratíme, priatelia. Cesta má zmysel iba vtedy, keď spája ľudí. 

Pre život, nie proti nemu. 
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Oživenie Trojičného námestia 
ďalšou zeleňou, ktoré avizovala 
mestská samospráva, pokraču-
je. K trom jaseňom mannovým, 
ktoré boli vďaka priaznivému 
počasiu vysadené ešte v novem-
bri minulého roka, sa pripojilo 
osem amelanchierov, na jar 
kvitnúcich strapcami bielych 
kvetov na pozadí mladých me-
deno-ružových lístkov, ktoré 
menia farbu podľa ročného 
obdobia cez letnú tmavozelenú 
v kombinácii s tmavomodrými 
jedlými plodmi až po jesen-
nú žltú či tmavooranžovú. Päť 
týchto drevín nenáročných na 
podmienky a pôsobiacich es-
teticky nielen v skupinových 
výsadbách, ale aj ako solitéry, 
nahradilo borovice pri pošte, 
ďalšie tri zaujali určené miesta 
medzi domom kultúry a zeleným 
domom na Trojičnom námestí. 
Nielen skôr narodených Trnav-
čanov, ktorí nostalgicky spo-
mínajú na jarné ružové oblaky 
rozkvitnutých sakúr na Trojič-
nom námestí, ale aj mladšiu 
generáciu môže potešiť fakt, že 
spolu so stromami sa na toto 

miesto vrátili aj kvety. K tým 
bielym, ktoré budú rozkvitať 
v korunách novo vysadených 
amelanchierov, sa pridajú aj 
rôznofarebné trvalky, letničky 
a dvojročné rastliny na záho-
noch pri pošte, pod stromami 
aj pri zelenom dome. Ich vý-
sadba sa stala skutočnosťou 
vo štvrtok 20. marca. Druhová 
skladba kvetov je vyberaná tak, 
aby kvitnúce rastliny zdobili 
záhony počas celej sezóny. Prí-
chod jari pod stromami v dlažbe 
už ohlasujú narcisy, tulipány 
a modrice, k nim sa pridávajú 
postupne nezábudky, neskôr 
rozkvitnú oranžové a žlté ľa-
liovky. Biele farebné akcenty 
bude mať na starosti echinacea. 
Štafetu po jarných cibuľovinách 
pod stromami a pri zelenom 
dome prevezmú mliečniky, pe-
túnie a letné šalvie. Štruktúru 
výsadby, ktorá pri pošte symbo-
licky naznačuje tvarom bývalý 
tok Trnávky, budú po celý rok 
dotvárať ozdobné trávy ako 
bezkolenec modrý a kavyľ. Po-
číta sa aj s inštalovaním nových 
lavičiek. 

Na Trojičnom námestí 
po rokoch znova kvitnú kvety

Tento rok aj pešia zóna 
znova zakvitne a bude 
tam viac stromov 
 S cieľom zlepšiť mikro-
klímu v strede pešej zóny 
a posilniť aj estetické pôso-
benie zelene bude v porov-
naní s pôvodným projektom 
do plôch záhonov vysade-
ných navyše šesť gínk dvoj-
laločných s horizontálnou 
korunkou, ktorá bude tvoriť 
funkciu prírodnej striešky 
a poskytovať žiadaný tieň 
v horúcich dňoch. 
Ako sme už avizovali v mi-
nulom roku, kvetinová 
výsadba záhonov bude 
pozostávať z trvaliek v kom-
binácii s ružami, ozdobnými 
trávami a cibuľovinami, aby 
záhony kvitli počas celej se-
zóny. Uplatní sa na nich nie-
koľko farebných kombinácií 
od žltej, modrej a cykláme-
novej, cez fialovo-oranžovo-
-bielo-ružovú, modro-bielu 
až po bielu a ružovo-bielu. 
Záhony aj stromy budú za-
vlažované automatickým 
kvapkovým zavlažovacím 
systémom úžitkovou vodou 
zo studne. Systém bude ria-
dený centrálnym počítačom 
zabudovaným v objekte na 
Hlavnej 17. Bude sa zapínať 
alebo vypínať na podnet 
dažďového senzora, v zá-
vislosti od vlhkosti pôdy. 
Systém je nastavený aj na 
prihnojovanie závlahovou 
vodou.  
Stromy a dreviny do ži-
vých plotov pribúdajú aj 
na iných miestach v meste
Počas jarnej sezóny vysadí 
mestská samospráva v Tr-
nave ďalšie desiatky nových 
odrastených stromov, stovky 
drevín v živých plotoch, aj 
okrasné trávy. Sedem stro-
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mových amelanchierov pri-
budlo v marci k dvanástim 
rovnakým stromom vysade-
ným na jeseň na Ulici Terézie 
Vansovej s cieľom vytvoriť 
alejovú výsadbu k vybudova-
nému cyklochodníku. 
 Sedemnásť dubov bahen-
ných, ktorým sa nedarilo 
v suchom mestskom prostre-
dí na Stromovej ulici, má byť
 presadených do Kamenné-
ho mlyna na plochy medzi 
amfiteátrom a kúpaliskom. 
Na Ulici V. Clementisa na 
pásoch zelene pozdĺž ko-
munikácie bude vysadených 
šesťstoštyridsať kríkov vtá-
čieho zobu a štyristo okras-
ných tráv. 
Okrem toho sa bude usku-
točňovať náhradná výsadba 
namiesto ukradnutých, 
zdevastovaných alebo uhy-
nutých krov. Dvadsaťpäť du-
bov cerových ako náhradnú 
výsadbu za vyrúbané stromy 
má na mestskom pozemku 
vysadiť aj firma Sachs.

Mesto vyčistilo verejnú 
zeleň, dobrovoľníci čistili 
Kamenáč
Jarné čistenie a údržba ze-
lene na verejných priestran-
stvách, sa práve končí. 
Začalo sa už vo februári 
v centrálnej mestskej zóne, 
postupne sa pridávali aj 
ostatné obvody zelene. 
Mesto udržiava približne 215 
hektárov zelene, z ktorých je 
1 712 434 m2 trávnikov. Aby 
tieto plochy boli dôkladne 
čisté, zabezpečuje mestská 
samospráva ich vyhrabáva-
nie. Z trávnatých plôch sa 
odstraňujú veľké aj drobné 
nečistoty, odumreté časti 
rastlín, a zároveň sa trávni-
ky ručným alebo strojným 

Chystá sa revitalizácia parku 
pri evanjelickom kostole

(eu)

Sadové úpravy budú pozo-
stávať z novej výsadby živých 
plotov, solitérnych kríkov a tr-
valkových záhonov s dôrazom 
na rozmanitosť a estetické pô-
sobenie počas celej vegetačnej 
sezóny. Obnovené trávnaté 
plochy by mali byť odolné 
proti záťaži a vhodné aj na 
oddych pre návštevníkov par-
ku. Perspektívne stromy z pô-
vodnej výsadby budú ošetrené, 
nové stromy na výsadbu budú 
vyberané aj s prihliadnutím na 
miestne klimatické podmien-
ky. O zavlažovanie zelene sa 

má postarať nový automatický 
podpovrchový závlahový sys-
tém, alebo, ak to bude eko-
nomicky výhodnejšie, hydrant 
na odber úžitkovej vody na 
povrchovú zálievku s uzamy-
kateľným poklopom a meračmi 
energií. 
Pamätník Milana Rastislava 
Štefánika bude osadený hlb-
šie do parku, aby pred ním 
vznikol veľkorysejší priestor. 
Súčasťou úprav majú byť aj 
nové spevnené plochy, drobná 
architektúra, nový mobiliár 
a verejné osvetlenie. 

Mestská samospráva plánuje v tomto roku začať práce 
na revitalizácii parku za pamätníkom generála Milana 
Rastislava Štefánika a priľahlého verejného priestoru medzi 
Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou. 

Je jar, planty za oknami rastú, 
záhradnícke centrá ponúkajú 
sadenice jarných kvetov a všetci 
amatérski záhradníci sú vo 
svojom živle. Veríme, že mnohí 
Trnavčania už teraz plánujú 
kompozíciu výsadby svojich 
balkónov alebo predzáhra-
diek s úmyslom prihlásiť sa do 
súťaže o najkrajšiu kvetinovú 
výzdobu balkóna a najkrajšiu 
predzáhradku, ktorú tradične 
na jar vyhlasuje Komisia život-
ného prostredia a prírodných 
hodnôt mestského zastupiteľ-
stva. Jej súčasťou sa minulý rok 
stala aj zaujímavá nová súťažná 
kategória O najkrajšiu verti-

kálnu zeleň, do ktorej môžu 
Trnavčania prihlásiť múr, plot, 
pergolu či altánok krásne ob-
rastený popínavou a prípadne 
aj kvitnúcou zeleňou. 
Jedinou podmienkou účasti 
v súťaži je poslať fotografiu 
alebo písomný opis objektu 
s menom, adresou a číslom 
telefónu, prípadne iným kon-
taktom na adresu Mestský úrad 
v Trnave, odbor stavebný a život-
ného prostredia, Trhová 3. Uzá-
vierka je 30. septembra, komisia 
vyhodnotí súťažné návrhy do 
15. novembra. Hodnotiť sa bude 
najmä zdravotný stav a kom-
paktnosť porastu, výber kvetov 

Vyhlasujeme súťaž 
o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Čakáme na fotografie vašich rozkvitnutých balkónov, 
predzáhradiek alebo múrov či altánkov s popínavou zeleňou

(eu)
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a ich farebná kompozícia, v ka-
tegórii vertikálnej zelene bude 
hodnotený aj spôsob jej využitia.
Prvé miesto v súťaži o najkraj-
šiu kvetinovú výzdobu balkóna 
bude honorované sumou 100 
eur, druhé 70 a tretie 40 eur.
Výherca v súťaži o najkrajšie 
upravenú predzáhradku získa 
150 eur, druhý v poradí 100 eur, 
tretí 80 eur. 

V kategórii O najkrajšiu ver-
tikálnu zeleň komisia vyberie 
jeden najkrajší objekt a jeho 
autora odmení sumou 120 eur. 
Komisia si vyhradzuje právo 
niektorú z cien neudeliť. V prí-
pade udelenia ceny sa výherca 
zaviaže dať súhlas na propa-
gáciu odmeneného objektu 
v miestnych komunikačných 
prostriedkoch. 

Z Horných Orešian, kde sa 
začiatkom marca konalo vý-
jazdové zasadnute vlády Slo-
venskej republiky, dorazilo do 
Trnavy niekoľko správ. Hlav-
nou bolo, že pre celý región 
uvoľnil vládny kabinet 2 milió-
ny eur na riešenie problémov 
infraštruktúry. Dobrou bolo, 
že z tohto balíka je 500 000 
eur určených pre Trnavu na 
opravu mosta pri Bernoláko-
vej bráne. A prekvapujúcou, 
že vláda uvažuje o spojení 
Trnavskej univerzity (TU) 
a Univerzity sv. Cyrila a Me-
toda (UCM) do jedného silné-
ho subjektu. Malo by sa tak 
stať do konca roka 2015.
Zaoberať sa problematikou do-
stal za úlohu minister školstva. 
Premiér Robert Fico uviedol, 
že je to „veľmi správna úvaha, 
ktorá má podporu rektorov, 
mesta Trnavy i Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK). 
V takomto meste je lepšie mať 
namiesto dvoch univerzít jednu 
kvalitnú, ktorá dá študentom 
priestor na veľmi kvalitné štú-
dium,“ uviedol premiér. Cieľom 
zlúčenia je aj snaha o šetrenie 
prostriedkov. Následná reakcia 
univerzít však až tak podpore 
rektorov nenasvedčovala. Rek-

tor TU Marek Šmid vo svojom 
písomnom stanovisku uviedol, 
že univerzita v procese blížiacej 
sa štátnej akreditácie a kate-
gorizácie vysokých škôl kladie 
dôraz na vlastnú identitu a in-
tegritu. TU neprijala podľa jeho 
vyjadrenia žiadne rozhodnutie, 
ktoré by sa týkalo spájania 
univerzít. Za UCM prorektor 
Martin Klus povedal, že UCM 
je pripravená reflektovať všetko, 
čo by prinieslo zvýšenie kvality 
vysokoškolského procesu, zlu-
čovanie však vníma skôr ako 
strednodobý až dlhodobý pro-
ces. Obe univerzity konštatovali 
dobré vzájomné vzťahy. 
Úlohu si z Horných Orešian 
odniesol aj minister obrany. Má 
nájsť nové sídlo pre Vojenský 
archív – centrálnu vojenskú 
registratúru. Sídli totiž v priesto-
roch bývalej Trnavskej univer-
zity, ktoré boli postavené pre jej 
potreby a mali by sa univerzit-
nému školstvu aj vrátiť. Úloha 
je takisto do konca 2015. Avšak 
hľadanie nových priestorov pre 
vojenský archív je zadaním, kto-
ré nedokázali zvládnuť najmenej 
štyria predchádzajúci ministri 
obrany. Keď by sa už aj riešenie 
našlo, samotné sťahovanie by 
archívu trvalo tri až štyri roky. 

Pol milióna eur na opravu 
mosta pri Bernolákovej bráne

Dáša Ondrušková

vyhrabávaním prevzdušnia, 
čím sa podporí ich rast. 
Nečistoty sa odstraňujú aj 
z kríkov a živých plotov.  
Na čistení mesta sa tradične 
podieľajú aj dobrovoľníci. 
Ôsmy ročník Jarného čis-
tenia Trnavy sa uskutočnil 
v sobotu 29. marca 2014. 
Čistilo sa územie Kamen-
ného mlyna, vrátane splavu 
a cesty k depu. Akcia vyvr-
cholila Vítaním jari v Kame-
náči s koncertom gitarového 
zoskupenia Duo Acoustic. 
Jarné čistenie v Kamennom 
mlyne zabezpečili občianske 
združenia Trnavská alter-
natíva.sk, Lepšia Trnava, 
Trnavskí bíli medvedi v spo-
lupráci s Mestom Trnavou.

To tu ešte nebolo: Otvá-
rame novú Rozkvitnutú 
ulicu s prekvapením 
pre zaľúbencov
Novinkou nielen v rámci his-
tórie obľúbeného trnavského 
kvetinového rínku známeho 
pod názvom Májový kvet, 
ale zaiste aj v novodobej 
histórii nášho mesta bude 
nevšedné prekvapenie vo 
veľkom štýle pred Divadlom 
Jána Palárika. Posledný 
aprílový deň o 17.30 h tu 
bude ako predzvesť Má-
jového kvetu slávnostne 
otvorená nová Rozkvitnutá 
ulica – osem metrov široký 
a devätnásť metrov dlhý 
záhon vysadený letnička-
mi, trvalkami a okrasnými 
drevinami tvoriacimi rôzne 
farebné akcenty, kontrasty 
a štruktúry. Presná skladba 
výsadby ešte nebola v čase 
uzávierky nášho vydania 
určená, lebo všetko závisí aj 
od počasia a času rozkvita-
nia jednotlivých druhov, ale 
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 Aj keď bola táto investícia pô-
vodne zaradená až rozpočte na 
rok 2015, vzhľadom na dotáciu 
sa môže uskutočniť aktuali-
zácia tohtoročného rozpočtu. 
Celkový rozpočtový náklad na 
rekonštrukciu je 860 000 eur, 
suma z rozpočtu mesta bude 
360 000 eur. 
Stavebný stav mostu, ktorý 
zároveň jedným ramenom 
vyťaženej dopravnej tepny 
mesta, je v súčasnosti dosť zlý. 
V skutočnosti vlastne ide o dva 
mosty s rôznou dobou vzniku 
a rôznou konštrukciou – jeden 
pod cestnou komunikáciou, 
druhý pod chodníkom. Pro-
jekt rekonštrukcie z roku 2013 
zohľadnil zámer mesta rozšíriť 
mostné teleso o ďalší jazdný 
pruh, aby bol most, ktorý je 
zároveň vstupom do centrálnej 

mestskej zóny, priepustnejší aj 
pre autobusovú dopravu s tu-
ristami. Pretože spracovateľ 
diagnostiky odporúčal most pod 
chodníkom zbúrať a nahradiť 
novým, projektové riešenie spo-
číva v nahradení oboch jestvu-
júcich mostov novou jednotnou 
mostnou konštrukciou, ktorá 
spĺňa technické i šírkové para-
metre a umožní posun mostu 
tak, aby sa nemuseli prekladať 
samonosné vedenia inžinier-
skych sietí v existujúcich betó-
nových kanáloch. S rekonštruk-
ciou mosta sa zároveň bude 
sanovať i lávka pre peších. 
V súčasnosti sa  intenzívne za-
bezpečujú vyjadrenia správcov 
sietí a orgánov štátnej správy. 
Predpokladaný termín vydania 
stavebného povolenia je v pr-
vom polroku 2014.   

Rekonštrukcia mostu 
sa má začať už v tomto roku

(eu)

Vzhľadom na to, že Mesto Trnava získalo dotáciu z rezervného 
fondu vlády Slovenskej republiky vo výške 500 000 eur,  rekon-
štrukcia mosta na Radlinského sa môže začať už v tomto roku.

Nehovoriac o tom, aká dlhá by 
bola a koľko by stála rekonštruk-
cia zdevastovaného komplexu.
Predseda TTSK Tibor Mikuš 
podporuje myšlienku, no ho-
vorí aj o iných historických 
budovách, ako je archív. Pre 
potreby zlúčenej univerzity by 
mohlo podľa neho slúžiť aj 
dnes opustené bývalé gymná-
zium Jána Hollého i susediaca 
bývalá základná škola. „Zlúče-
ný subjekt by mal kvantitatívne 
iný mozgový potenciál ako sú-
časné dve univerzity a zároveň 
by fungoval efektívnejšie. Do 
novej školy by prešla najlepšia 
kvalita, ktorú obe univerzi-
ty majú,“ povedal predseda 
TTSK. „A Univerzitné námestie 

by bolo naozaj univerzitným, 
kedy tomu účelu slúžili všetky 
tamojšie budovy,“ dodal Mikuš. 
„Máme záujem o dynamické 
riešenie do budúcnosti, verím, 
že to pochopia i predstavitelia 
univerzít a pripoja sa k myš-
lienke,“ uviedol. 
Pre Mesto Trnavu bolo premié-
rovo oznámenie o zlučovaní 
novinkou rovnako ako pre rek-
torov. Radnica je rada všetkým 
univerzitám, ktoré sa nachá-
dzajú na jej území a v rámci 
svojich možností im aj pomáha, 
napríklad budovami. Zlúčenie 
TU a UCM je mimo kompeten-
cií samosprávy, no záujmom 
radnice je, aby Trnava zostala 
univerzitným mestom. 

Dvadsaťdva nových parkova-
cích miest na Spartakovskej
Dvadsaťdva nových par-
kovacích miest vybuduje 
mestská samospráva na zá-
klade požiadaviek občanov 
na Spartakovskej ulici 8. Ich 
umiestnenie si nevyžiada 
výrub stromov. Jestvujúce 
stromy budú zachované 
a ochránené vytvorením 
ostrovčeka, jeden strom 
pribudne, a v súvislosti 
s rozšírením spevnenej plo-
chy približne o 600 m2 sa 
uvažuje aj o výsadbe ďalších 
stromov v okolí. 
Povrch parkoviska bude zo 
sivej drenážnej dlažby, ktorá 
umožní vsakovanie zrážko-
vej vody, odvodnenie bude 
riešené aj sklonom plochy 
smerom k zeleni. Vodorovné 
dopravné značenie slúžiace 
na oddelenie parkovacích 
miest bude vyznačené čer-
venou dlažbou, osadené 
bude aj príslušné zvislé do-
pravné značenie.

s najväčšou pravdepodob-
nosťou pôjde o kombinácie 
kvetov bielej, ružovej, cyklá-
menovej, modrej, oranžovej, 
červenej farby. Záhon bude 
zdobiť priestor pred di-
vadlom nielen do Májového 
kvetu, ktorý bude 15. a 16. 
mája, ale až do soboty 24. 
mája, keď sa uskutoční malý 
kvetinový trh s rozpreda-
ním výsadby za symbolické 
ceny. Máj je však nielen čas 
kvetov, ale aj tradičný „lásky 
čas“, keď neradno zmeškať 
bozk od milovanej osoby 
pod rozkvitnutou čerešňou, 
preto bude súčasťou odha-
lenia záhona aj prekvapenie 
pre zaľúbencov, ktoré má 
zatiaľ inšpiratívny pracovný 
názov (Pred)májový bozk. 
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Rekonštrukcia chodníkov 
a parkovísk pokračuje
Koncom marca v čase uzá-
vierky tohto vydania mala 
mestská samospráva mala 
začať stavebné úpravy na 
Hlobokej ulici 18 – 22 s cie-
ľom vytvoriť päť nových 
parkovacích miest. V tomto 
čase bolo plánované aj 
ukončenie úprav parkova-
cích plôch so zmenou or-
ganizácie statickej dopravy 
na Ulici Juraja Slottu pred 
bytovým domom 33 – 35. 
Uskutočnili sa aj práce na 
lokálnych opravách poško-
dených úsekov chodníkov 
na uliciach Seredskej a To-
poľovej v Modranke. 
V druhom a treťom štvrť-
roku sú plánované ďalšie 
rekonštrukcie chodníkov 
na uliciach J. Bottu, na 
Rybníkovej pred halou 
Družba, na Mierovej a na 
T. Vansovej, atď. O ich 
realizácii budeme aktuálne 
informovať.   
Zvyky a tradície 
na Kvetnú nedeľu
Veľkonočné zvyky a tradície 
v našom regióne aj tento 
rok pripomenie Trnavča-
nom a návštevníkom mesta 
mestská samospráva vo 
folklórnom  pásme na Kvet-
nú nedzelu, ktoré sa začne 
13. apríla o 15. hodine 
v historickom centre mesta 
na Hlavnej ulici. Tohtoroč-
nou novinkou podujatia 
bude vystúpenie divadla 
Kvelb z Českých Budějovíc, 
zamerané na slávnosti ná-
vratu Slnka a príchodu jari 
s ukážkami zvykov z dávnej 
histórie ľudstva. Zvlášt-
nosťou ich interaktívneho 
predstavenia s názvom 
Řehtačka (Rapkáč) budú 

Primátor mesta priblížil hosťo-
vi históriu i súčasnosť mesta. 
Čínsky veľvyslanec Pan Weifang 
ocenil výhodnú polohu Trnavy 
a Trnavského kraja, vzdelanost-
nú úroveň, dopravné spojenie, 
životné prostredie a vyjadril 
presvedčenie, že existuje veľký 
potenciál na spoluprácu. Zdô-
raznil, že jednou z jeho priorít 
je podpora ekonomických vzťa-
hov medzi Slovenskom a Čínou. 
Živo sa zaujímal o možnosti 
investovania čínskych firiem 

a podnikateľov v Trnave, naprí-
klad o podmienky na výrobu 
elektroautomobilov a náklad-
ných áut v Trnave a o možnos-
ti ponúknuť projekt výmeny 
úspornejších svetiel verejného 
osvetlenia v meste, a zaujímal 
sa aj o mestský priemyselný 
park. Na záver návštevy zaže-
lal mestu prosperitu a vyjad-
ril presvedčenie, že v blízkej 
budúcnosti bude možné do-
hodnúť konkrétne spoločné 
aktivity. 

Návšteva čínskeho veľvyslanca
Veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J. E. Pan 
Weifanga prijal v stredu 19. marca v popoludňajších hodi-
nách na trnavskej radnici primátor Vladimír Butko. Návšteve 
radnice predchádzala návšteva na Univerzite sv. Cyrila a Me-
toda v Trnave a na úrade Trnavského samosprávneho kraja.

(vm) 

Bez jadra nepokryjeme našu 
energetickú spotrebu
Jadrová energetická spoločnosť 
Slovenska, ktorá bola v roku 
2009 založená pre projekt no-
vého jadrového zdroja v lokalite 
Jaslovských Bohuníc, odovzda-
la v uplynulých dňoch Minis-
terstvu životného prostredia SR 
zámer na navrhovanú činnosť, 
ktorý je prvým krokom v po-
sudzovaní vplyvov jadrového 
zdroja na životné prostredie 
(EIA). Podľa slov predsedu 
Predstavenstva a generálneho 
riaditeľa Jadrovej energetickej 
spoločnosti Slovenska Štefana 
Šabíka sa v zámere hodnotili 
prípadné vplyvy projektu na 
životné prostredie. Vzhľadom 
na to, že projekt novej jadro-
vej elektrárne počíta s jednou 
z najmodernejších technológií 
s využitím jadrových reaktorov 
generácie III+, ktorá dopo-
siaľ nebola použitá na našom 

území, nepredpokladajú sa 
významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie a na zdravie 
obyvateľstva ani v prípade, ak sa 
zoberú do úvahy kumulatívne 
vplyvy nového jadrového zdroja 
a súčasných jadrových zariade-
ní v tejto lokalite. 
Na jeseň roku 2015 by sa mali 
uskutočniť verejné preroko-
vania navrhovanej činnosti na 
úrovni dotknutých obcí a ce-
zhraničné konzultácie. O rok 
neskôr by malo byť vydané zá-
verečné stanovisko k projektu. 
Definitívne rozhodnutie o sa-
motnej realizácii výstavby novej 
jadrovej elektrárne na Sloven-
sku bude prijaté až následne 
a bude mu po ukončení EIA 
procesu predchádzať množstvo 
krokov a činností podľa platnej 
legislatívy. V tejto súvislosti sa 
nepočíta s uvedením novej jad-

(red)
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monumentálne rekvizity, živá 
muzika a prastaré piesne. 
Na tvorbe pohyblivej scény 
a jednotlivých výjavoch sa 
budú môcť podieľať aj diváci. 
Nebude však chýbať ani vy-
stúpenie domácich detských 
folklórnych súborov Drienka 
a Trnavček. 
Pásmo vyvrcholí o 16.30 h 
na Rázusovej ulici tradič-
ným vynášaním Moreny 
do Trnávky a prinesením 
letečka. Súčasťou Kvetnej 
nedzele budú aj veľkonočné 
tvorivé dielne pre deti od 
14. do 18. hodiny v Kaloka-
gatii na Streleckej ulici.
Dobrovoľní hasiči oslávia 
v máji 90. výročie vzniku
Dobrovoľní hasiči si v tomto 
roku pripomínajú okrúhle 
90. výročie vzniku Okresnej 
hasičskej jednoty č. 28 v Tr-
nave. Tretieho mája sa pri 
tejto príležitosti stretnú v Tr-
nave dobrovoľné hasičské 
zbory predovšetkým z obcí 
trnavského okresu, vrátane 
jednotky OR HaZZ v Trnave, 
pozvaní sú hostia z Trnav-
ského samosprávneho kraja, 
okresu Trnava, mesta Trnavy 
a družobnej oblasti okresu 
Břeclav. Hasiči so zástava-
mi vpochodujú na Trojičné 
námestie, kde zaujmú pred-
písaný tvar. Spevácky zbor 
zaspieva hymnu Slovenskej 
republiky a hasičskú hymnu, 
ktorú skomponoval náš sláv-
ny rodák, národný umelec 
majster Mikuláš Schneider 
Trnavský. Hymna je z roku 
1927, objavil ju Ing. Ivan 
Mička, predseda OV DPO 
v Trnave, v hudobnej pozo-
stalosti rodiny JUDr. Štefana 
Bugalu. S jeho súhlasom 
bola uvedená do hasičského 
diania.

„Veríme, že aprílový Rínek pri-
nesie do centra mesta závan jari 
v podobe veľkonočných dekorá-
cií, prvej jarnej zeleniny a kve-
tín”, hovorí organizátorka Júlia 
Č. Oravcová. Návštevníci si budú 
môcť vyberať z ponuky takmer 
osemdesiatich piatich zaujíma-
vých predajcov. Aj tentoraz pôjde 
o pestrú zmes namiešanú tak, 
aby si každý vybral to „svoje”. 
Ochutnať budeme môcť chrum-
kavé koláče, výborné rezance, 
kaukazský chlieb alebo domáce 
sirupy a vína. Znova sa môžeme 
tešiť i na pískacie tričká, ručne 
robené hračky, krásne šperky 
a burzu kníh. 
„Naďalej spolupracujeme 
s rôznymi lokálnymi nezisko-
vými organizáciami a zdru-
ženiami, ktoré budú na Rínku 
ponúkať svoje výrobky, pričom 
zisk z predaja pôjde na pod-
poru ich aktivít,” dodáva Mirka 
Hlinčíková. Na trhu bude mať 
svoj stánok napríklad aj Zdru-
ženie na ochranu zvierat, Krí-

zové stredisko pre deti a Dom 
sociálnych služieb pre dospe-
lých. Združenia sa po prvýkrát 
budú prezentovať v stánkoch, 
na ktoré získala nezisková or-
ganizácia Bronco financie zo 
zbierky projektu Experiment 
Orbis, o ktorom priniesli infor-
mácie aj Novinky z radnice.
V rámci už tradičného „detské-
ho dvora” na nádvorí Spolku 
sv. Vojtecha bude pripravený 
celodenný pestrý program, kde 
si deti zhotovia rozličné jarné 
výrobky. Zábavné hry a aktivity 
pre deti vystriedajú tri rozpráv-
kové divadelné vystúpenia. 
Deti si okrem hranej rozprávky 
s pestrými kostýmami a kuli-
sami budú môcť po prvýkrát 
pozrieť aj bábkové divadielko.
Organizátori sa tešia na 
všetkých, ktorí sa rozhodnú 
spríjemniť si jarný sobotný deň 
na Trnavskom rínku. Pevne 
veria, že aj tentoraz vyjde po-
časie a pritiahne do ulíc centra 
mesta veľa ľudí. 

Dočkali sme sa, je tu 
Trnavský rínek v jarnom šate
Prvý tohtoročný Trnavský rínek sa bude konať v sobotu 12. 
apríla od 9. do 16. hodiny na známom mieste – na Divadelnej 
a Františkánskej ulici v Trnave.

rovej elektrárne do prevádzky 
skôr, ako po roku 2025.
Odhaduje sa, že už ku koncu 
roka 2015 dôjde k odstaveniu 
výrobných zariadení elektric-
kej energie pre nesplnenie 
emisných limitov Európskej 
únie s kapacitou zhruba 500 
MW. Do roku 2025 až 2030 sa 
predpokladá vyradenie ďalších 
zdrojov s celkovou kapacitou 
okolo 700 MW. Slovensko 
v tomto časovom horizonte 
očakáva na jednej strane zvý-
šenie spotreby, ale na druhej 

strane nemá dostatočnú kapa-
citu v obnoviteľných zdrojoch, 
ktorá by dokázala stabilne 
vykryť všetky potreby krajiny 
a ani Európska únia zatiaľ nie 
je schopná garantovať ener-
getickú bezpečnosť členských 
štátov. Jadrový zdroj je preto je-
dinou efektívnou a ekologickou 
cestou, ako nahradiť postupný 
predpokladaný výpadok zdro-
jov. Podobný názor zastávajú aj 
krajiny ako Veľká Británia Fín-
sko, či naši susedia, Maďarsko, 
Poľsko a Česko. 

(red)
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Pri pohľade späť do dávnej mi-
nulosti si nemôžeme nevšimnúť 
úzke spojenie vinárstva s mes-
tom Trnavou. Podľa historikov 
je veľmi pravdepodobné, že 
stredoveká Trnava sa stala krá-
ľovským mestom práve vďaka 
vínu. Trnavčania s vínom ob-
chodovali, vlastnili vinohrady 
a víno aj vyrábali. Do tejto mo-
zaiky hlavného mesta obchodu 
s vínom zapadá aj najväčší sud 
v strednej Európe, či výsadné 
postavenie trnavského obchod-
níka s vínom Antona Valca 
(Walza). 
Dnes sa Trnava opäť dostáva 
do popredia. Súťažná výstava 
vín Vino Tirnavia sa za dvanásť 
rokov svojej existencie stala 
jednou z najvýznamnejších 
súťaží. Je nominačnou súťažou 
Národného salónu vín a záro-
veň ako jediná slovenská súťaž 
bola zaradená do hodnotenia 
súťaže Vinárstvo roka po jej 
vzniku. Úroveň odbornej de-
gustácie je viacerými odborník-
mi považovaná za najlepšiu na 
Slovensku. Súťaži Vino Tirnavia 
patrí aj niekoľko prvenstiev. 
Ako prvá a doteraz ako jediná 
slovenská súťaž umožňuje vi-
nárom rozhodnúť sa, či chcú 
svoje víno dekantovať a ako 
dlho. Vďaka tomu sú na súťaži 
Vino Tirnavia úspešné vína, 
ktoré vďaka svojej komplexnos-
ti a robustnosti potrebujú istý 
čas na to, aby sa prezentovali 
v celej svojej kráse. Hodnote-
nie vín bude prebiehať dva dni 
tými najlepšími slovenskými 

degustátormi, pričom pozvanie 
prijal aj viceprezident talianskej 
únie degustátorov, enológ Gio-
vanni Giardina.
Toto sú dôvody, pre ktoré je 
súťaž Víno Tirnavia rešpektova-
ná doma, ale jej chýr postupne 
preniká aj do zahraničia. Počet 
prihlásených vín vzrástol pri-
bližne o štvrtinu. Oproti minu-
loročným viac ako 400 vzorkám 
je na tohtoročnú súťaž prihlá-
sených viac ako 500 vín, z to-
ho 262 bielych, 52 ružových, 
112 červených, 20 sladkých, 
13 šumivých a 15 omšových. 
Najstarším vínom je Silvánske 
zelené ročníka 2007 a najsilnej-
šie zastúpenie majú prívlastky 
neskorý zber, ktorých je 132, 
a výber z hrozna v počte 151.
Potešiteľné je, že vzrástol aj 
počet vín zo zahraničia. Na-
rástol počet prihlásených vín 
od našich susedov spoza rieky 
Moravy, ale do súťaže je prihlá-
sených aj niekoľko vín z talian-
skeho Toskánska. Okrem iného 
aj víno Monte Antico, ktoré 
v hodnotení jedeného z naj-
vplyvnejších časopisov o víne 
WineSpectator získalo cenu 
Best Buy, Najlepší nákup. 

udalosti

Na zástavách je heslo Bohu 
na slávu – blížnemu na po-
moc, a tak sa vykoná obrad 
požehnania zborov a zástav. 
Hasiči si pripomenú svoju 
dávnu činnosť, historické 
mená činovníkov a dnešných 
pokračovateľov. Najmladšia 
generácia hasičov predvedie 
ukážku svojej činnosti a di-
váci budú môcť vidieť aj nie-
čo z modernej techniky.
Okresná hasičská jednota 
č. 28 v Trnave ako najvyšší 
orgán v okrese – vtedy za-
radený do Bratislavského 
kraja, sa zaslúžil o vznik 
a obnovu mnohých hasič-
ských zborov v novej situácii 
v novej Československej re-
publike. Vybudoval systém 
varovania pred požiarmi, 
zabezpečoval výcvik hasičov 
výkonom odbornej prípravy 
a podporoval finančne mno-
hé zbory. Vychovával ge-
neráciu odborníkov z radov 
obyvateľstva na predchá-
dzanie požiarom a ochranu 
života a majetku občanov 
obcí a miest.
„Očakávame, že toto sláv-
nostné pripomenutie histo-
rickej udalosti bude povzbu-
dením pre ďalšiu prácu ha-
sičov a zároveň, že si mnohé 
rodiny pripomenú svojich 
predkov – hasičov,“ povedal 
predseda Okresného výbo-
ru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Trnave Ing. Ivan 
Mička. 
Trnavská univerzita udeli-
la ocenenia 
Trnavská univerzita každo-
ročne pri príležitosti Dňa 
učiteľov oceňuje vedeckých 
i pedagogických pracovní-
kov, ktorí výrazne prekročili 
rámec bežných vedecko-pe-
dagogických aktivít. Cenu 

Na súťaži Víno Tirnavia 2014 
budú aj vína z Toskánska
Súťažné vzorky prestížnej výstavy vín Víno Tirnavia budú 
môcť návštevníci ochutnať na verejnej ochutnávke 25. a 26. 
apríla v Mestskej športovej hale v Trnave.

Tibor Vittek
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Martina Palkoviča nazvanú 
podľa pedagóga, ktorý sa 
zaslúžil o rozvoj pôvodnej 
univerzity a v rokoch 1649 
–1660 bol jej rektorom, ude-
lili významným pedagogic-
kým pracovníkom univerzity 
docentovi Andrejovi Filipkovi, 
ktorý pôsobil ako pedagóg 
Teologickej fakulty, prorektor 
univerzity a v roku 2011 bol 
povereným rektorom uni-
verzity, profesorovi Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej prá-
ce Miroslavovi Danajovi, kto-
rý sa významne sa zaslúžil 
o rozvoj Chirurgickej kliniky 
Fakultnej nemocnice s klini-
kou v Trnave, jednej z prvých 
výučbových základní Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej 
práce, bývalému dekanovi 
Pedagogickej fakulty Pavlovi 
Hícovi, ktorý sa venuje sa 
algebre, diskrétnej matema-
tike, aritmetike a analytickej 
geometrii, profesorke Helene 
Hrehovej, ktorá pôsobila na 
Katedre filozofie Filozofickej 
fakulty a neskôr na Katedre 
etiky a morálnej filozofie, 
ktorú sama kreovala, a pro-
fesorovi Ivanovi Šimovče-
kovi, ktorý systematicky 
rozvíja právnu vedu v oblasti 
trestného práva a krimina-
listiky. Cenu Antona Hajduka 
za vedeckú prácu si prevzali 
profesor Pavol Petruf, ktorého 
dielo je osobitne hodnotené 
aj vo francúzskej historiogra-
fii, profesor Juraj Dolinský, 
ktorý sa venuje najmä histórii 
cirkví a oblasťou vyučovania 
náboženstva v 20. storočí 
a profesor Alfréd Trnka, kto-
rý sa systematicky venuje 
ornitológii a na mnohé jeho 
vedecké práce živo reagujú 
vedci z celej Európy.  

(eu, maju)

Skúsil som pátrať, výsledkom 
bolo prekvapujúce zistenie: 
žiadna moruša trnavská (morus 
tyrnaviensis) neexistuje. Ale jej 
plody chutia zo všetkých moru-
ší najlepšie.
Moruša trnavská sa totiž stala 
príčinou sporu dvoch skupín 
odborníkov. Kým jedna ju 
uznávala ako nový druh moru-
še, ďalšia tvrdila, že Domin sa 
pomýlil a nerozpoznal morušu 
čiernu. Keď som tomu už sám 
prestával rozumieť, obrátil som 
sa na najznámejšieho sloven-
ského ovocinára, profesora 
Ivana Hričovského s otázkou, 
ako to s tou morušou trnavskou 
vlastne je. „Moruša trnavská je 
najobľúbenejšia, pretože má 
najväčšie plody, navyše, dob-
rej chuti,“ potešil ma profesor 
Hričovský. Do polemiky okolo 
sporu dvoch skupín botanikov 
o moruši trnavskej sa nechcel 
púšťať. Dal mi však kontakty na 
ľudí, ktorí by mi mohli o tom 
povedať viac. Na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre som veľmi nepochodil, 
jej absolvent Viliam Macko 
z Pukanca bol oveľa ochotnejší. 
Mimochodom, práve v oblasti 
Pukanca sa vyskytuje najviac 
moruší.
„V polovici júna 1947 poslal 
riaditeľ ovocinárskej školy v Šali 
František Strelka konárik mo-
ruše čiernej z katastra Častej 
českému botanikovi, univer-

zitnému profesorovi Karlovi 
Dominovi. Ten porovnával tieto 
konáriky s položkami herbára 
katedry botaniky Prírodovedec-
kej fakulty Karlovej univerzity, 
kde bola moruša čierna zastú-
pená len niekoľkými neúplný-
mi položkami. Domnieval sa, 
že konáriky z Častej sú nový, 
zatiaľ nepopísaný druh mo-
ruše. Podľa znakov usúdil, že 
ide o kríženca moruše čiernej 
a moruše červenej,“ píše Viliam 
Macko vo svojej diplomovej 
práci, ktorú mi poskytol. Záha-
da toho, ako sa Trnava dostala 
do názvu moruše, bola teda 
vyriešená – pre pražského 
profesora Domina bola najbliž-
ším mestom k dedine Častá. 
V popise uviedol, že moruša 
trnavská sa od moruše čiernej 
líši huňatými konárikmi, dlhšou 

Moruša trnavská asi 
neexistuje. Ale chutí najlepšie
Trnava vďaka moruši trnavskej v polovici minulého storočia 
prenikla do sveta botaniky. Významný český botanik Karel 
Domin popísal nový druh moruše, ktorá bola podľa jeho vy-
svetlenia krížencom moruše čiernej (morus nigra) a moruše 
červenej (morus rubra). Prečo si pre jej pomenovanie vybral 
práve Trnavu? 

Pavol Machovič, foto: Ján Brnák

udalosti
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Prijímame prihlášky 
na Dni zdravia 2014
Mesto Trnava v spoluprá-
ci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva 
v Trnave, Strednou zdra-
votníckou školou v Trnave 
a ďalšími inštitúciami a or-
ganizáciami pripravuje Dni 
zdravia 2014, ktoré sa usku-
točnia pod záštitou primá-
tora mesta Trnavy 19. a 20. 
júna 2014. 
Cieľom Dní zdravia je po-
skytnúť občanom mesta 
praktické diagnostické, 
ošetrovateľské a informač-
né služby, ukážky a osvetu 
zdravého spôsobu života. 
Súčasťou podujatia sú aj 
predajno-prezentačné akti-
vity na Trojičnom námestí. 
Ak máte záujem propago-
vať počas týchto dní svoje 
produkty a služby v ob-
lasti zdravého životného 
štýlu, môžete sa prihlásiť 
u Mgr. Ingrid Huňavej, č. 
tel.: 32 36 168, e-mail: in-
grid.hunava@trnava.sk. 
Termín uzatvorenia prihlášok 
je 23. máj 2014. Prihlášku na 
Dni zdravia podujatia môže-
te získať na www.trnava.sk, 
kancelária Zdravé mesto Tr-
nava.

Deň narcisov a Aerobiko-
vý maratón v Trnave
Osemnásty ročník celoslo-
venskej zbierky na podporu 
boja proti rakovine známej 
ako Deň narcisov sa usku-
toční 11. apríla aj v Trna-
ve na Trojičnom námestí 
a pred obchodnými centra-
mi na Veternej, Clementi-
sovej, Hospodárskej a Ulici 
Ferka Urbánka. Poslaním 

udalosti

Zdravé mesto
stopkou, valcovito predĺžený-
mi, veľkými, najskôr ružovými, 
neskôr čierno fialovými plodmi. 
„Začlenenie moruše trnavskej 
ako nového taxónu vyvolalo 
búrlivé ohlasy. Odborníci sa 
rozdelili na dve skupiny. Prvá 
uznávala morušu trnavskú 
a považovala ju za nový slo-
venský druh. Druhá skupina 
považovala morušu trnavskú 
za synonymum moruše čiernej 
a pri tomto pomenovaní aj zo-
stala,“ napísal Macko. Ako prvý 
na Dominov omyl podľa neho 
upozornil v roku 1960 Daniel 
Kovalovský. V niektorej odbor-
nej literatúre sa teda moruša 
trnavská vyskytuje, v inej nie. 
„Dnes je oficiálne uznávaný len 
názov moruša čierna. Moruša 
trnavská je synonymom,“ upo-
zorňuje Viliam Macko. Vysvet-
lenie, ako sa mohol taký reno-
movaný botanik akým bol Karel 
Domin pomýliť, je pomerne 
jednoduché: porovnávací ma-
teriál univerzitného herbára 
bol veľmi slabý, alebo, ako on 
osobne priznal, „pohříchu dosti 
skrovný“.
Takže detektívka s morušou 
trnavskou už začala byť tro-
chu jasnejšia – trnavská pre-
to, lebo konáriky pochádzali 
z okolia Trnavy. Omyl preto, 
lebo bol skromný porovnávací 
materiál. Lenže ak si pozriete 
ponuku známych producentov 
ovocných drevín, napríklad 
Plantexu alebo Kohaplantu, tak 
okrem iných moruší ponúkajú 
aj morušu trnavskú. A podľa 
mojich skúseností je dokonca 
najdrahšia. Jeden z najväčších 
propagátorov moruší na Slo-
vensku, Stanislav Stroška z Pu-
kanca, má v ponuke moruše 
čierne, biele, ružové a previslé 
po 20 eur, ale morušu trnavskú 
po 25 eur. „Moruša trnavská 
sa od klasických moruší líši 

najmä veľkosťou atraktívnych 
ružových plodov a lepšou, 
kvalitnejšou sladkou chuťou,“ 
píše v katalógu spoločnosti 
Kohaplant ďalší známy ovoci-
nár Marián Komžík. Vyzerá to 
tak, že pri pátraní po moruši 
trnavskej som sa dostal opäť 
na začiatok. Ale aj tu existuje 
vysvetlenie: moruša predávaná 
pod komerčným názvom mo-
ruša trnavská je, ak teda veríme 
botanikom, len vyšľachtenou 
variáciou moruše čiernej. Aj 
keď Trnava asi o svoju moru-
šu prišla, určite by nebolo na 
škodu, keby sa v Trnave nejaké 
pestovali. Viem, že stromček 
s označením moruša trnav-
ská zasadili pri revitalizácii 
bývalej botanickej záhrady na 
Prednádraží. Jedna previsnutá 
forma moruše je pri Štefáni-
kovej soche na Námestí SNP. 
O profesorovi Karlovi Domino-
vi sa v Trnave nevie nič, zato 
v Piešťanoch má na Kúpeľnom 
ostrove pamätnú tabuľu.
Trnava napriek tomu prenikla 
do sveta botaniky. Práve pri lis-
tovaní odbornej literatúry som 
si v jednej staršej pomológii od 
profesora Hričovského všimol 
záznam o marhuli trnavskej. 
V tomto prípade nie sú medzi 
odborníkmi žiadne pochyb-
nosti. Problém, pri súčasnom 
bohatom sortimente marhúľ, 
môže byť s rozpoznaním tej 
trnavskej od iných. Ale ešte 
naspäť k morušiam: v minulosti 
sa hojne vyskytovali napríklad 
v Dolných Orešanoch. V súčas-
nosti začali moruše vo veľkom 
vysádzať okolo potoka v dedi-
ne Hubina neďaleko Piešťan. 
Naši predkovia dobre vedeli, 
prečo ich sadili nielen vo vino-
hradoch, ale aj v hydinových 
dvoroch – ich plody sú nielen 
chutné, ale aj mimoriadne 
zdravé. 
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tohto podujatia je infor-
movať verejnosť o tom, že 
rakovina je choroba, ktorá 
sa vo väčšine prípadov dá 
úspešne liečiť, ak je za-
chytená včas, že vhodnou 
prevenciou a vhodným 
životným štýlom môžeme 
ochoreniu predísť a že by 
sme mali pomáhať tým, 
ktorí to potrebujú. 
Verejnú zbierku v Trna-
ve organizuje Liga proti 
rakovine – Klub Venuša 
v spolupráci s Kanceláriou 
Zdravé mesto Trnava. Dob-
rovoľníci aj pokladničky 
budú mať viditeľné a neza-
meniteľné označenie.  
Minulý rok sa počas tohto 
dňa vyzbieralo v Trnav-
skom kraji 102 194 eur, 
čistý výnos z celoslovenskej 
zbierky bol 830 321 eur. 
Peniaze boli použité na 
medicínske a výskumné 
projekty, medicínske služby 
a hospicovú starostlivosť, 
psychosociálnu starost-
livosť o onkologických 
pacientov a ich rodiny, 
projekty na rozvoj výchovy, 
informovanosti a poraden-
stva, atď. 
Súčasťou podujatia v Tr-
nave bude opäť aj Aerobi-
kový maratón základných 
a stredných škôl v Mestskej 
športovej hale, ktorý v tento 
deň odštartuje o 9. hodine 
v spolupráci s Kalokagatiou 
– CVČ a Aerobikovým štú-
diom No 1. 

Žiaci si v súťaži overia 
poznatky o poskytovaní 
prvej pomoci 
Územný spolok Sloven-
ského Červeného kríža 
v spolupráci s Mestom Tr-

udalosti

Zdravé mesto

Svetový deň vody je každoročne 
využívaný na informovanie a zvy-
šovanie povedomia verejnosti 
o dôležitosti vody, zdôrazňovaním 
prevencie pred znečisťovaním 
podzemných a povrchových vôd.
Značná časť obyvateľstva je zá-
sobená pitnou vodou z verejného 
vodovodu. Kvalita distribuovanej 
vody je garantovaná a pravidelne 
preverovaná príslušnými orgánmi. 
Časť obyvateľstva využíva aj 
vlastné individuálne zdroje. 
V rámci Svetového dňa vody 
v rokoch 2012 a 2013 bolo na 
obsah dusičnanov a dusitanov 
analyzovaných 510 vzoriek vôd 
z individuálnych studní, ktoré 
priniesli na Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so síd-
lom v Trnave obyvatelia z regi-
ónov okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany. Nevyhovovalo 375 
vzoriek (74%), vyhovovalo 135 
vzoriek (26%). Maximálna hod-
nota dusičnanov bola 320 mg/l 
vo vzorke vody zo studne v re-
gióne obce Majcichov. Z uvede-
ných údajov vyplýva, že konta-
minácia vody z individuálnych 
studní na dusičnany a dusitany 
je v spomínaných okresoch 
značná. Zvyšovanie ich obsahu 
vo vodách súvisí s obhospo-
darovaním poľnohospodárskej 
pôdy, chovom hospodárskych 
zvierat a ďalšími činnosťami 
ľudskej spoločnosti.
Ak sa rozhodne občan používať 
vodu zo svojej studne ako úžit-
kovú vodu, napr. na polievanie 
záhrady, a voda má vyhovujúce 
senzorické vlastnosti (to zna-

mená, že je číra, bezfarebná, 
bez zákalu, bez zápachu), nie 
je potrebné dať si ju analyzovať. 
Jej vyšetrenie je však potrebné 
v prípade, keď sa občan roz-
hodne používať vodu zo studne 
na pitie a varenie. Stanovenie 
dusičnanov a dusitanov je však 
len prvotnou informáciou, na 
základe ktorej nie je možné 
posúdiť kvalitu vody ako pitnej 
vody, ale v prípade, keď je vý-
sledok vyhovujúci, má zmysel 
požiadať o vyšetrenie tzv. mini-
málneho rozsahu ukazovateľov 
v zmysle platnej legislatívy, čo 
predstavuje vyšetrenie piatich 
mikrobiologických ukazovateľov, 
siedmich biologických ukazova-
teľov a analýzu pätnástich che-
mických ukazovateľov.
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom 
v Trnave bude prijímať vzorky 
vody z individuálnych vodných 
zdrojov na bezplatnú analýzu 
dusičnanov a dusitanov aj po-
čas Dní zdravia 2014, ktoré sa 
uskutočnia 19. a 20. júna. Obča-
nia, ktorí ponuku RÚVZ nestihli 
využiť počas Svetového dňa 
vody, môžu v týchto dňoch od 
8. do 16. hodiny vzorky priniesť 
vzorky vody zo svojich studní 
na trnavskú radnicu. Minulý 
rok pri tejto príležitosti priniesli 
občania na radnicu 453 vzoriek 
vody. Následná analýza obsahu 
dusičnanov a dusitanov ukázala, 
že až 311 vzoriek vody vzoriek 
nevyhovuje požiadavkám na 
kvalitu vody určenej na ľudskú 
spotrebu.  

Svetový deň vody v Trnave
Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) vykonáva 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
každoročne analýzu prinesených vzoriek vody z individuál-
nych vodných zdrojov. Kvalitu vody vo svojich studniach si 
tento rok chce overiť 278 obyvateľov okresov Trnava, Hloho-
vec a Piešťany.

Ing. Jiří Janošek, RÚVZ Trnava
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Som vo veku, kedy môžem po-
súdiť, čo život bol, v súčasnosti 
je a čo čaká každého z nás, keď 
si už zo zdravotných dôvodov 
sám nemôže pomôcť. Vyrastal 
som po prvej svetovej vojne, 
prežil som druhú svetovú vojnu, 
niekoľko revolúcií, komunizmus, 
kapitalizmus a prežívam de-
mokraciu... Utešujem sa tým, že 
uplynulý život v spomienkach bol 
zaujímavý a určite užitočný pre 
súčasnosť. 
Som si vedomý, že nie som sám, 
čo rekapituluje svoju minulosť 
a zaznamenáva toľko zmien 
v technike, kultúre, náboženstve 
i v móde. Zdá sa to byť normál-
ne, aj keď v súčasnosti platia iné 
pravidlá. V minulosti sa ženy 
– manželky prevažne starali 
o domácnosť, rodinu a tiež o do-
chovanie rodičov. Muži zarábali 
peniaze pre svoju rodinu. Tí, kto-
rí túto možnosť nemali, končili 
svoj život v starobinci za ťažkých 
podmienok v opatere rádových 
sestier. Ostatní končili na ulici 
ako žobráci a bezdomovci. 
Súčasná doba ponúka dôchod-
com, chorým, zdravotne ťažko 
postihnutým mnoho nových 
možností, ale vybrať si niektoré 
zariadenie opatrovateľskej služby 
nie je vôbec jednoduché. Vďaka 
tomu, že som sa v dôchodcov-
skom veku dosť aktívne angažo-
val v rôznych organizáciách, viem 
porozumieť ľuďom, ktorí sú od-
kázaní na pomoc iných. Napriek 
pribúdajúcim chorobám, som 
ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý), 
stále sa snažím o seba postarať 
za minimálnej pomoci iných. 
Je mi veľmi ľúto, že moja man-
želka je už viac rokov necho-
diaca, odkázaná z dôvodu ne-
vyliečiteľnej choroby na úplnú 
a sústavnú starostlivosť opatro-
vateľskej služby. Pobyt v nemoc-
niciach je obmedzený len 

na dobu nevyhnutnú, preto jej 
bola opatrovateľská starostlivosť 
poskytnutá v zariadeniach i mi-
mo Trnavy, ale všade mohla byť 
len na určitý čas. 
Potešil som sa preto, keď sa 
v Trnave uvoľnilo miesto v za-
riadení opatrovateľskej služby 
Svetlo, kde je manželka od 10. 
septembra 2012, spokojná, môže 
tam dôstojne prežiť jeseň svoj-
ho života. Zariadenie je v his-
torickom centre mesta Trnavy, 
v zrekonštruovaných priestoroch 
františkánskeho kláštora. Pre 
veriacich je k dispozícii kaplnka 
a duchovná služba. Ubytovanie 
v jedno a dvojlôžkových izbách 
s kapacitou 17 lôžok, je možné 
po dohode primerane doplniť 
i vlastným nábytkom. 
Strava sa podáva päťkrát za deň, 
o klientov sa 24 hodín starajú 
kvalifikované opatrovateľky a po-
skytujú im základnú zdravotnú 
starostlivosť. Vo voľnom čase sa 
klienti zúčastňujú organizova-
ných aktivít, čím si spríjemňujú 
pobyt v tomto zariadení. Opat-
rovateľské zariadenie Svetlo má 
možnosť pre značný záujem roz-
šíriť lôžkovú časť o ďalšie nové 
priestory, ale rekonštrukcia si 
vyžiada finančné náklady, ktoré 
prevyšujú rozpočtové možnosti. 
My skôr narodení si veľmi dobre 
uvedomujeme, ako je pre dôstoj-
né dožitie dôležitá opatrovateľská 
služba. Staroba čaká každého, aj 
tých, ktorí si zatiaľ neuvedomujú, 
že budú pomoc tiež potrebovať. 
Moje úprimné poďakovanie 
patrí všetkým pracovníkom, 
ktorí sa citlivo a obetavo starajú 
o všetkých zdravotne postihnu-
tých klientov v opatrovateľskom 
zariadení Svetlo. V neposlednom 
rade moje poďakovanie patrí 
pani riaditeľke Viktórii Okšovej 
a hlavnej sestre Zuzane Polačko-
vej.                       Jaroslav Kašlík 

List čitateľa

Opatrovateľská služba 
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navou – kanceláriou Zdravé 
mesto, Základnou školou na 
Atómovej ulici a Trnavským 
osvetovým strediskom or-
ganizuje 30. apríla od 8. do 
13. hodiny v ZŠ na Atómovej 
Územnú súťaž družstiev 
prvej pomoci základných 
škôl I. a II. stupňa z okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany.
Deti si prakticky preveria 
zručnosti z predlekárskej 
prvej pomoci, ktoré po celý 
rok získavajú teoreticky 
na krúžkoch prvej pomoci 
v škole. Teoretické vedomosti 
si budú overovať v súťažných 
disciplínach na témy Slo-
venský Červený kríž, hnutie 
Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca, bezpríspevkové 
darcovstvo krvi, zdravotnícke 
vedomosti a kardiopulmo-
nálna resuscitácia.

Výtvarná súťaž 
Zem je len jedna
Mesto Trnava – kancelária 
Zdravé mesto v spolupráci 
s Kalokagatiou – Centrom 
voľného času v Trnave pri-
pravujú pri príležitosti Dňa 
Zeme 24. apríla od 8.30 h 
v priestoroch Kalokagatie 
– CVČ na Streleckej ulici 
výtvarnú súťaž pre žiakov 
základných škôl pod ná-
zvom Zem je len jedna. 
V tomto roku je zameraná 
na tému Farebná príroda 
– nie čiernobiela ZEM. Do 
súťaže sa môžu prihlásiť 
dvojčlenné družstvá žiakov 
8. a 9. ročníka základných 
škôl a osemročných gymná-
zií. Zástupcovia jednotlivých 
družstiev budú maľovať 
temperovými farbami na 
polystyrénový panel formátu 
1m x 1m.  

Zdravé mesto
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Na rozdiel od iných rodákov 
nechodí do nášho mesta od-
dychovať a zúčastňovať sa 
rôznych spomienkových stret-
nutí, ale chce svojmu rodnému 
mestu hlavne aktívne pomáhať. 
V čase organizovania 20. roč-
níka Trnavských dní priviezla 
spolu s manželom dar pre 
neziskovú organizáciu Svetlo 
v podobe rôznych prístrojov 
a zaradení, ktoré veľmi pomá-
hajú klientom centra. Marta 
Geis je aktívna dodnes – na-
príklad aj v aktivitách v oblasti 
cestovného ruchu. Okrem toho 
využíva rečové znalosti ako 
prekladateľka a tlmočníčka. 
V roku 2010 sa stala členkou 
Klubu priateľov Trnavy.
 Nedávno ste sa boli pozrieť 
tam, kde ste kedysi vyras-
tali. Táto časť mesta sa asi 
výrazne zmenila. Namiesto 

niekdajšieho bitúnku ob-
chodné centrum a rušná kri-
žovatka. Asi ste museli dlho 
premýšľať, kde ste sa vlastne 
ako dieťa hrávali... 
- V Trnave som sa narodila na 
mestskom bitúnku, pretože 
otec tam bol strojníkom. Bola 
vojna a on stratil zamestnanie. 
Opäť sa zamestnal na vodárni, 
tak sme sa presťahovali tam. 
Keď som mala desať rokov, otec 
zomrel, a tak sme s mamou 
zostali sami. Dodnes si pamä-
tám vojnové obrázky ako sa 
vojaci kúpali v rôznych šopách, 
ako sme utekali do betónových 
bunkrov. Sú to aj neradostné 
spomienky. Neskôr mi v pamäti 
utkveli veľké vozy s cukrovou 
repou. My deti sme repu str-
hávali z vozov a tešili sme sa, 
ako nám potom mamy z to-
ho uvarili sirup. Jedávali sme 

oskoruše. Ani neviem, či takéto 
ovocie dnes existuje. Chodili 
sme aj na moruše, ktorých bolo 
požehnane. 
 Ako v čase vášho detstva 
vyzeralo naše mesto?
- Rodičia ma do prevádzky 
bitúnku nepustili. Takže som 
nepoznala presne systém jeho 
fungovania. My sme boli gene-
rácia, ktorá chodila do viacerých 
škôl. Neboli totiž všetky v pre-
vádzke, pretože do školy som 
začala chodiť práve v roku 1945. 
Chodili sme najprv pod mestskú 
vežu, potom pod rádio. Potom 
som išla do gymnázia na Hollé-
ho ulici. To bola najkrajšia doba 
môjho mladého života. S mojimi 
spolužiakmi sa dnes stretávame 
na maturitných stretnutiach. No 
viac sa rozprávame o choro-
bách ako o zážitkoch (smiech). 
Mnohé moje spolužiačky isto 
poznajú aj Trnavčania – sú to 
napríklad Mária Zamkovská rod. 
Tibenská, Viera Kašická, mno-
ho z nich žije dnes v Bratislave, 
Edita Gorská je v Izraeli. Z pe-
dagógov si najviac spomínam 
na pani učiteľku Faguľovú, ktorá 
nás učila nemčinu. A pokiaľ 
ide o moju jazykovú prípravu, 
mala som tú výhodu, že som sa 
s mamou rozprávala doma po 
nemecky. 
 Čo rozhodlo vo vašom ďal-
šom smerovaní, že ste sa dali 
cestou prírodných vied? Pre 
dievča to nebola príliš prag-
matická disciplína.

Marta Geis chodí do rodného mesta nielen 
spomínať, ale aj pomáhať
Marec je už tradične mesiacom udeľovania mestských ocenení. Väčšinu z tých, čo si prebrali oce-
nenie v prvú marcovú nedeľu, sme vám na stránkach Noviniek z radnice predstavovali už počas 
celého minulého roka. Na jednu osobnosť, ktorá svojou nenápadnou, no cieľavedomou prácou 
pomohla, a ešte zaiste pomôže desiatkam obyvateľov nášho mesta, sme si počkali až do udele-
nia Ceny mesta Trnavy. Marta Geis, rodená Blažeková (nar. 18. septembra 1939 v Trnave). 

Martin Jurčo

foto: 4F
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 1. 4. 1959 – V Trnave sláv-
nostne odhalili Pomník oslo-
bodenia, dielo akademického 
sochára Ladislava Snopeka 
(55. výročie). 
 2. 4. 1719 – Vo Viedni 
sa narodil rakúsky architekt 
a staviteľ FRANTIŠEK ANTON 
HILLEBRANDT, projektant 
budovy Lekárskej fakulty 
Trnavskej univerzity (295. 
výročie). 
 4. 4. 2004 – V Trnave na 
Kalvárii slávnostne odhalili 
pamätnú tabuľu sestre ZDEN-
KE SCHELLINGOVEJ, ktorú 
pápež Ján Pavol II. vyhlásil 
počas jeho návštevy Sloven-
ska roku 2003 za blahoslave-
nú (10. výročie). 
 7. 4. 1944 – Z koncen-
tračného tábora Osvienčim 
v Poľsku utiekli dvaja väzni 
Rudolf Vrba a Trnavčan Alfréd 
Wetzler, ktorí ako prví po-
dali správu o hromadnom 
vyvražďovaní väznených (70. 
výročie). 
 8. 4. 1784 – Začalo sa sťa-
hovanie Kráľovskej akadémie 
z Trnavy do Bratislavy (230. 
výročie). 
 9. 4. 1949 – V Hrnčiarov-
ciach sa narodil novinár, pub-
licista a dramatik BENJAMÍN 
ŠKREKO, absolvent trnavské-
ho gymnázia, autor rozhlaso-
vých kabaretov a hier, medzi 
nimi aj divadelnej hry Parva 
Roma o histórii Trnavy (65. 
narodeniny). 
 11. 4. 1984 – Uskutočnila 
sa posledná jazda autobusu 
mestskej hromadnej dopravy 
cez dnešnú pešiu zónu v Tr-
nave (30. výročie). 
 12. 4. 1849 – Na Dobrej 
Vode umrel najvýznamnejší 
bernolákovský básnik a pre-
kladateľ JÁN HOLLÝ, ktorý 

- Veľa v živote záleží na učite-
ľovi, ktorý nás môže v mnohom 
ovplyvniť. Mali sme veľmi dob-
rú učiteľku chémie. Žiaľ, nepa-
mätám si jej meno, ale viem, že 
prišla z priemyslu. Veľmi som 
si ju obľúbila. Bolo to v čase, 
keď bola chémia populárna, čo 
sa dnes nedá povedať. Druhým 
obľúbeným predmetom bola 
matematika, no zobrala som 
si napokon fyziku a chémiu 
na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave. Chcela som fyzi-
kálnu chémiu, no nemala som 
na to správny pôvod. Tak som 
mohla ísť len na organickú 
chémiu. Po skončení školy som 
dostala miesto vo výskume, 
v Slovenskej akadémii vied. 
Bola to anorganická chémia, 
zlúčeniny titánu. To bolo veľmi 
vychytené, bol to pre priemysel 
dôležitý výskum, pretože išlo 
o katalyzátor pri výrobe polye-
tylénu. Požiadala som o štipen-
dium a dostala som ho. Ohlásili 
sa z Nemecka – a z dvadsiatich 
úspešných študentov som bola 
jediná zo Slovenska, všetci 
ostatní boli Česi. Prišla som tam 
ako exot. Nemci sa divili, že kto 
to prišiel spoza železnej opony 

k nim do Frankfurtu nad Moha-
nom, a dokonca aj ovláda nem-
činu. Vysokú školu som skon-
čila v roku 1961 a v rokoch 1967 
– 68 som mala štipendium. 
V roku 1969 som sa vydala, rok 
som čakala, kým som sa mohla 
oficiálne vysťahovať, pretože 
som chcela odísť s mamou. 
A tak som sa v roku 1970 defini-
tívne dostala do Nemecka. 
 Bolo to akoby symbolické. 
Keď sa opäť začala uzatvá-
rať železná opona, vy ste sa 
presunuli na Západ. Nebáli 
ste sa, že mosty za vami 
budú celkom spálené?
- Musela som sa vydať tajne. 
Nechcela som u nás prezrádzať 
okolnosti nášho sobáša s ne-
meckým občanom. Napokon 
to všetko išlo. Po svadbe sme 
všetko začali vybavovať. Chceli 
od nás množstvo rôznych bi-
zarných potvrdení, napríklad, 
či v knižniciach nemáme nejaké 
popožičiavané knihy alebo či 
nevyvážame vzácne obrazy. 
Jednoducho, bola k tomu veľmi 
veľká administratíva. Celá tá 
administratívna tortúra trvala 
rok. Aj keď sa vtedy v Trnave 
zavrela za mnou voda, nechala 

Čestné občianstvo mesta Trnavy bolo udelené básnikovi Viliamovi Turčánymu 
(vpravo) a historikovi Petrovi Horváthovi. Foto: V. Šelestiak
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študoval na seminári v Trnave 
(165. výročie). 
 12. 4. 1934 – V Trnave 
umrel pedagóg, náboženský 
publicista a kňaz ANDREJ 
ČAMBÁL, rodák z Abrahámu, 
profesor matematiky na trnav-
skom gymnáziu, predstavený 
jezuitského rehoľného domu 
v Trnave a organizátor pašio-
vých hier (80. výročie). 
 13. 4. 1939 – V obci Slatin-
ka sa narodila etnografka, mú-
zejníčka, odborná publicistka 
a autorka výstav DRAHOMÍRA 
PILLOVÁ, ktorá pôsobila v ro-
koch 1961 – 1994 v Západo-
slovenskom múzeu v Trnave 
(75. narodeniny). 
 15. 4. 1739 – V Rakúsku sa 
narodil profesor lekárskej fa-
kulty Trnavskej univerzity a jej 
dekan JAKUB WINTERL, lekár, 
prírodovedec a zakladateľ pr-
vej botanickej záhrady v Trna-
ve (275. výročie). 
 16. 4. 2009 – V Ríme um-
rel biblista, profesor Pápež-
skej saleziánskej univerzity 
v Ríme a saleziánsky misionár 
v Japonsku JOZEF HERIBAN, 
rodák zo Šelpíc, absolvent 
trnavského gymnázia a Čest-
ný občan mesta Trnava (5. 
výročie). 
 17. 4. 1939 – V Trnave sa 
narodila operná speváčka 
ALŽBETA MRÁZOVÁ, sólistka 
opery Štátneho divadla v Koši-
ciach (75. narodeniny). 
 20. 4. 1969 – V Trnave 
umrel apoštolský adminis-
trátor a biskup AMBRÓZ LA-
ZÍK, podpredseda Spolku sv. 
Vojtecha a „otec“ slovenskej 
liturgie, rodák z Trstína, ktorý 
v Trnave študoval na gymná-
ziu a neskôr pôsobil v rôznych 
cirkevných funkciách (45. vý-
ročie). 

ľudia 
a udalosti

som si československé štátne 
občianstvo. Rozmýšľala som aj 
o tom, čo robiť, keď sa mi ne-
bude páčiť a budem sa chcieť 
vrátiť. 
 Prišli ste do Nemecka. Aké 
boli vaše očakávania a aká 
realita?
- Ako štipendistka som si vy-
budovala svoje chodníčky. 
Zhruba som vedela, čo mô-
žem očakávať. Vytvorila som 
si ako chemička istú autoritu, 
pretože som bola jediná žena 
medzi siedmimi mužmi. Na 
pracovisku sme boli príjemný 
kolektív. Poobede sme sa stretli, 
porozprávali sme sa vzájomne 
o svojej práci. To boli najkrajšie 
roky môjho pracovného života. 
Veľmi dobre sme vychádzali, 
a keďže z tohto prostredia bol 
aj môj manžel, mali sme aj 
na pracovisku svoje zázemie. 
Narodili sa nám dve deti, no 
potom som už v laboratóriu 
nemohla robiť. Manžel dostal 
zamestnanie v Aalene, išiel do 
firmy Zeiss. No nie ako chemik, 
ale ako fyzik. To znamenalo 
ďalšiu zmenu v našom spoloč-
nom živote. 
 Museli ste sa teda presťa-
hovať a prakticky začínať 
odznovu.
- V Aalene nebol žiaden che-
mický priemysel, jedine vysoká 
škola inžinierska. Nemohla som 
sa tam nejako uchytiť. Bolo vy-
písané laborantské miesto. Po 
pol roku som mohla prejsť za 
vedeckú pomocnú silu, a po-
tom som sa pomaly dostávala 
hore. Robila som odbornú asis-
tentku na chémii, viedla som 
cvičenia, prednášala a skúšala. 
Bolo tam šesťdesiat docentov, 
ani jedna žena. Mňa nezobrali 
ako rovnoprávnu, bola som ako 
odborná asistentka také diev-
ča pre všetko. Pracovala som 
osem hodín do týždňa. Veľmi 

sa mi to nepáčilo. Išla som na 
úrad práce a ponúkli mi v mes-
te 25 kilometrov od Aalenu prá-
cu v oblasti ochrany životného 
prostredia. Pracovala som v au-
tomobilovom cechu v okrese 
Heidenheim ako poradkyňa pre 
ochranu životného prostre-
dia. Celý okres je ochranným 
pásmom pre spodné vody.
 Novembrová revolúcia pre 
vás znamenala častejší ná-
vrat do Trnavy. Aj keď ste 
mali naše štátne občianstvo 
a do Československa sme 
mohli oficiálne jazdiť aj 
dovtedy. 
- S manželom sme si sľúbili, že 
budeme každý rok prichádzať 
na Slovensko. Bolo to aj v čase 
socializmu. Mám príbuzných 
nielen v Trnave, ale aj v Bratisla-
ve a inde. Z otcovej strany sme 
veľká rodina. Ani sme nechodili 
do uliciach, len sme navštevova-
li. Občas som bola smutná, že 
som nikoho z detstva nestretla. 
Napokon prišla myšlienka spo-
ločného stretávania sa zo stred-
nej školy, a tak sme sa postupne 
dali dohromady. 
 Tak asi vznikla aj myšlien-
ka významnej pomoci vášmu 
rodnému mestu.
- Mala som kamarátku, už spo-
mínanú lekárku Máriu Zamkov-
skú rodenú Tibenskú, s ktorou 
som sedela v jednej lavici. Na 
stretnutí sme sa rozprávali 
o tom, kto čo robí. Bola na dô-
chodku a hovorila, že už osem 
rokov plánujú založiť hospic 
a nedarí sa im. Všetko to viazlo 
na rôznych administratívnych 
a finančných problémoch. Keď 
som mala životné jubileum, na 
pozvánkach som uviedla, že 
nechcem dary, ale príspevok 
– finančnú pomoc na hospic 
v mojom rodnom meste. Zo-
zbieralo sa 1 600 eur. Premýš-
ľala som nad touto sumou, že 
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 20. 4. 1989 – V Trnave 
bol založený Literárny klub 
Bernolák (25. výročie). 
 23. 4. 1939 – V Trnave 
sa narodil známy divadelný 
a filmový herec, režisér a pe-
dagóg JOZEF ADAMOVIČ, 
nositeľ Ceny Trnavského sa-
mosprávneho kraja za celo-
životnú prácu (75. výročie). 
 23. 4. 1964 – V Trnave 
umrel publicista a notár JÁN 
GÁL-PODĎUMBIERSKY, 
autor dvojzväzkovej biogra-
fickej práce o slovenských 
dejateľoch (50. výročie). 
 24. 4. 1969 – V Trnave sa 
uskutočnil pamätný futbalo-
vý zápas semifinále Pohára 
európskych majstrov, v kto-
rom Spartak Trnava zvíťazil 
2:0 pred asi 30 tisíc divákmi 
nad holandským veľkoklu-
bom Ajax Amsterdam (45. 
výročie).
 26. 4. 1879 – V Kútoch 
umrel spisovateľ, jazyko-
vedec, publicista, redaktor, 
vydavateľ, autor učebníc 
a kňaz ANDREJ RADLINSKÝ, 
zakladateľ Spolku sv. Voj-
techa v Trnave, kde predtým 
študoval na seminári. Jeho 
pamiatku v Trnave pripomína 
ulica a pamätná tabuľa na 
budove Spolku sv. Vojtecha 
(135. výročie). 
 28. 4. 1914 – Narodil 
sa reštaurátor historických 
a kultúrnych pamiatok 
DEZIDER MICHALETZ, ktorý 
od roku 1922 až do svojej 
smrti pôsobil v Trnave (100. 
výročie). 
 30. 4. 1989 – Na sídlisku 
Družba v Trnave slávnostne 
odovzdali do užívania areál 
novej polikliniky (25. výročie). 

(pr)

keď dám hospicu tie peniaze, 
kúpia zopár vecí a peniaze sa 
minú. Lepšie by bolo pomôcť 
nejakým konkrétnym vybavením 
toho zariadenia. Vraj im najviac 
chýbali postele. Zobrala som si 
telefónny zoznam a začala som 
obvolávať kliniky. Najprv v na-
šom meste. Postupne som sa 
dostala až do Mníchova a Main-
burgu. Tí povedali: O tri týždne 
budeme vymieňať hydraulické 
polohovateľné postele, budete 
ich mať pripravené. Myslela 
som, že sa mi to len sníva. 
 Jednoducho vám to takto 
spadlo z neba?
- Až také jednoduché to ne-
bolo. Boli to dva týždne inten-
zívneho telefonovania. Značila 
som si všetky kliniky, ktoré 
prichádzali do úvahy. Bola som 
prekvapená ako reagovali, ani 
jeden sa nerozčúlil, ani nepo-
vedal: Čo chcete, dajte nám 
pokoj. Všade boli ochotní, ale-
bo povedali: Skúste o pol roka 
zavolať, možno budeme mať. 
V Mníchove povedali, že poste-
le majú pripravené. A tak sme 
teda rýchlo začali vybavovať 
transport. Aby sme všetko mali 
pod kontrolou, išli sme s man-

želom do Mníchova a boli sme 
pri tom, ako sa všetko odo-
vzdalo. Šofér bol taký sebestač-
ný, že mu stačila len adresa 
a všetko vybavil. V Mníchove 
sme dostali 25 postelí, potom 
nočné stolíky, ležadlá. Podobne 
to bolo aj v Mainburgu. Na Slo-
vensku sme takto pomohli via-
cerým zariadeniam podobného 
typu ako je tu v Trnave. Mnoho 
postelí išlo do Košíc, Čilisto-
va, Ružomberka, ale aj na Bílú 
vodu na Morave, čo je pobočka 
zariadenia zo Žakoviec.
 Bolo to v čase, keď ste už 
boli asi dôchodkyňa. Vtedy 
sa rodný kraj asi čoraz viac 
začína ohlasovať. 
- Spomínala som životné ju-
bileum, ktorým som vlastne 
prešla do dôchodku. Mala som 
zrazu čas. A tak som napríklad 
začala organizovať zájazdy 
pre Nemcov – dôchodcov na 
Slovensko. Niekdajší Nemci 
z Nemeckej demokratickej re-
publiky Slovensko poznali veľ-
mi dobre, ale západní nevedeli 
o ňom absolútne nič. Tak sme 
pripravili viacero výletov nielen 
na Slovensko, ale aj na Moravu 
a do Čiech. 

Nositeľmi Ceny mesta Trnavy sa stali aj Jozef Lukovič (vľavo) a Ján Mička za 
propagáciu mesta v oblasti filatelie. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu 
mesta Trnavy dostala Eva Charfreitagová. Foto: 4F
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Nestáva sa tak často, že sa 
jediný človek nepriamo zapí-
še do životov tisícok ľudí na 
celom svete. Alfréd Wetzler 
(*10. máj 1918 Trnava – † 
8. február 1988 Bratislava) 
patril k 75 tisícom sloven-
ských židov, ktorí boli v čase 
vojnového slovenského štátu 
deportovaní do nacistických 
koncentračných táborov. 

Po príchode do Osvienčimu 
nevedel, čo ho čaká, zaiste ani 
to, že bude korunným svedkom 
zločinov, ktoré sa tam odohrá-
vali, hoci mal za sebou trpké 
skúsenosti z domovskej krajiny. 
Ako neárijec bol vyhodený zo 
školy a prezenčnú vojenskú 
službu absolvoval v pracovnom 
útvare, kam boli zadeľovaní 
židovskí a rómski branci, ako 
osoby označené úradmi za 
asociálov. Zažil tu šikanovanie 
a ponižujúce perzekučné opat-
renia proti židovským občanom, 
ktorí boli orgánmi farskej re-
publiky označení za najväčších 
nepriateľov štátu a národa. We-
tzler sa spolu s rodičmi a dvomi 
súrodencami ocitol v prvom 
tzv. rodinnom transporte, ktorý 
bol do Osvienčimu vypravený 
11. apríla 1942. Rodina bola po 
príchode do tábora vyvraždená, 
tretieho brata zavraždili počas 
transportov v roku 1944. We-
tzler bol vybratý ako silný väzeň 
určený na otrockú prácu, a tak 
si nerobil ilúzie o svojom osude. 
Preto zvažoval útek, a bol si ve-
domý ďalšieho osudu v prípade 
neúspechu. Po komplikáciách 
si našiel cestu k táborovej od-
bojovej organizácii, ktorá sa 
usilovala, aby sa k protihitlerov-
skej koalícii dostali informácie 

o úlohe týchto tovární na smrť. 
Práve v tejto etape vstúpil do 
tohto procesu (spolu s ďalším 
väzňom Walterom Rosenber-
gom, ktorý zmenil meno na 
Rudolf Vrba), a tým vstúpil aj do 
slovenských dejín. Bol vybratý 
za aktéra úteku a prenesenia 
informácií do neutrálneho za-
hraničia. Pred sedemdesiatimi 
rokmi – 7. apríla 1944, sa im 
komplikovaným spôsobom po-
darilo z tábora utiecť, a koncom 
apríla svoje svedectvo sformu-
lovali do konkrétnej podoby. 
Podrobnosti o týchto aktivitách 
konkretizuje 5. vydanie Wetzle-
rovho spomienkového romá-
nu Čo Dante nevidel, ktoré je 
doplnené o mnoho dôležitých 
údajov. V pôvodných vydaniach 
išlo o románový text akéhosi 
„anonymného“ Jozefa Lánika, 
v tom najnovšom už „identifiku-
jeme“ Alfréda Wetzlera, pretože 
text je vďaka fotografiám a ex-
kurzu historika Ivana Kamenca 
zakomponovaný do kontextu, 

a hlavne je doplnený originá-
lom Správy Wetzlera a Vrbu 
z Osvienčimu.
Pripomeňme si spolu s iniciáto-
rom vydania komplexného diela 
Alfréda Wetzlera spisovateľom 
Milanom Richterom, ako táto 
kniha spolu s pôvodnou We-
tzlerovou a Vrbovou správou 
vyšla.

 Ako ste sa k tejto téme do-
stali? Prvou inšpiráciou asi 
bolo, že ste poznali pôvodné 
vydanie knihy Čo Dante ne-
videl ešte z prvej polovice 60. 
rokov. Bola to zvláštnosť, že 
v tomto období vznikol ro-
mán silno poznačený realitou 
čerpajúcou z koncentračného 
tábora. Stalinistické myslenie 
bolo ešte stále živé. 
- Túto knihu som poznal ako 
študent. Moja mama prežila 
koncentračný tábor v Terezíne, 
a tam sa zoznámila s mojím 
otcom. V 60. rokoch zbierala 
všetky knihy v nemčine, slo-

história

Meno vojnového hrdinu Wetzlera súčasníci 
dnes už takmer nepoznajú

Martin Jurčo, foto archív a autor
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venčine a češtine, ktoré vyšli 
o koncentračných táboroch. 
Wetzlerova kniha vyšla pod 
pseudonymom Jozef Lánik v ro-
ku 1964. Je otázka, prečo vtedy 
použil iné meno. Bolo to jeho 
meno, na ktoré mu po úteku 
vystavili doklady a žil s ním do 
konca vojny. Keď som toto dielo 
čítal, hovoril som si – prečo je 
to takto napísané, prečo to nie 
sú memoáre, kde by boli všetky 
mená a udalosti presne identi-
fikovateľné? Predpokladám, že 
keď sa rozhodol napísať tieto 
spomienky, bol koniec 50. ro-
kov. Do práce na písaní sa pustil 
niekedy v rokoch 1958 – 59, keď 
nastal prvý odmäk po nástupe 
Chruščova. Súdruhom, ktorí na 
to dozerali, sa asi mnohé veci 
nepáčili. Tak mu naznačili, že 
treba veľa zmeniť. Wetzlerova 
dcéra Tatiana mi kedysi hovorila, 
že mama otca prehovárala, aby 
si nerobil zbytočné problémy. 
A  vraj, keďže je to román, môže 
tam doplniť aj postavu nejakého 
ruského zajatca, ktorý síce v tom 
tábore bol, ale v kontexte deja sa 
v skutočnosti nevyskytol. 
 Mali ste k dispozícii origi-
nálny text a úpravu?
- Nie, vôbec. Ten originálny text 
pravdepodobne neexistuje. To, 
čo bolo zmenené, mi vychádza-
lo z rozprávania manželky Etely 
Wetzlerovej. Robili sme drobné 
úpravy. Napríklad, aj v pred-
chádzajúcich vydaniach, ktoré 
vyšli aj v 90. rokoch, sa v celom 
románe vyskytuje slovo židia 
len dvakrát, aj to v kontexte, keď 
esesák nadáva väzňom do ži-
dovských svíň. Ale nikdy sa slo-
vo žid nespomína v kontexte, že 
toto sú tí ľudia, ktorí odchádza-
jú s transportom a prichádzajú 
do Osvienčimu. Myslím, že toto 
niekto z rukopisu vyhadzoval. 
Pochybujem, že by to Wetzler 
nikde nenapísal. V  texte bolo 
viac drobných až tajuplných 

vecí, ktoré s pravdou nemajú nič 
spoločné. Keď si potom k tomu 
prečítate aj spomienky Rudolfa 
Vrbu Utekl jsem z Osvětimu, ten 
nemal problém označiť všetko 
tak ako to bolo.
 Keď ste pripravovali tento 
text na vydanie, chceli ste, 
aby bol nielen reprezentačný, 
ale najmä, aby sa čo najviac 
približoval originálu, ktorý sa 
nezachoval. Ale chceli ste ho 
aj doplniť o materiály, kto-
ré by ukázali komplexnejší 
pohľad na Alfréda Wetzlera 
a na tieto udalosti.
- Išlo mi predovšetkým o do-
plnenie textu správou Wetzlera 
a Vrbu, ktorú spísali po úteku 
v Žiline. O tom hovorí posledná 
časť románu. Je to kombiná-
cia reality a fiktívnych postáv, 
ale v správe je všetko podané 
faktograficky. Časť správy písal 
niekto z rozprávania väzňov 
a časť písali oni osobitne. Je to 
v tom texte aj jasne vyznačené. 
Originál vznikol v  slovenčine, 
ale paradoxne som ho musel 
preložiť do slovenčiny. Vtedy 
totiž vznikol aj nemecký autori-
zovaný preklad, ktorý vyhotovil 
predstaviteľ židovskej nábožen-
skej obce v Žiline. No tá sloven-
ská verzia sa stratila. Nakoniec 
sme si ten pôvodný text vyžia-
dali z Rooseweltovej knižnice 
vo Washingtone. Na svete by 
mali byť tri originálne texty. 

V spomínanej knižnici, v Jad 
Vašem (pamätník obetí a hrdi-
nov holokaustu v Izraeli – pozn. 
aut.) a zrejme aj vo Vatikán-
skom archíve. Vznikla aj skrá-
tená a upravená verzia správy 
v angličtine, ktorá je v spomí-
nanej Vrbovej knihe Utekl jsem 
z Osvětimu. Bola to správa pre 
Churchilla a Roosewelta a kvô-
li taktickým dôvodom sa tam 
všetko nedalo dať, pretože by to 
pre mnohých bolo neprijateľné 
a neuveriteľné.
 Ako je možné, že sa všetko 
zorganizovalo a podarilo zre-
alizovať tak, že nakoniec túto 
správu napísali a dostala sa 
tam, kam bola adresovaná?
- Za to sa treba poďakovať ľu-
ďom z nejakej tajnej skupiny 
odbojového hnutia v Žiline, 
Čadci a okolí, ktorí pracova-
li ilegálne. Táto skupina bola 
dobre zorganizovaná. Okrem 
toho museli dostať avízo, že títo 
dvaja utiekli. Dalo sa to zistiť aj 
cez nemecké zdroje, pretože po 
nich pátrali rozličné skupiny. 
Popredný britský historik Martin 
Gilbert nakreslil mapu úteku 
Wetzlera a Vrbu. Povedal o  
nich, že boli ozajstní hrdinovia. 
Vďaka ich správe, ktorá sa po 
istých obštrukciách dostala aj 
k pápežovi, no aj k Churchillovi, 
sa podarilo zachrániť asi 120 
tisíc budapeštianskych Židov. 
Martin Gilbert doslovne píše, že 
žiadny iný čin jednotlivca v dru-
hej svetovej vojne neuchránil 
toľko židov pred osudom, ktorý 
im predurčil Hitler.
 Je až neuveriteľné, že práve 
Alfréd Wetzler bol hybnou 
silou takýchto aktivít a mal 
svoj podiel na tom, aby sa 
záchrana podarila. Wetzler 
a jeho rodina odchádzali z tr-
navskej stanice, ale mnoho 
Židov z nášho mesta putovalo 
do Serede, kde bol zberný 
a pracovný tábor. 

história
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Publikum.sk pripravu-
je mesiac podujatí ve-
novaných Wetzlerovi 
 Apríl 2014 ponúka viacero 
dôležitých výročí súvisia-
cich s udalosťami druhej 
svetovej vojny, ktoré nám 
umožňujú pripomenúť si 
dôležité súvislosti našich 
dejín. 25. apríla uplynie 70 
rokov od napísania Správy 
Vrba – Wetzler, ktorá mala 
zásadný vplyv na vývoj 
druhej svetovej vojny a po-
zitívne ovplyvnila životy 
desiatok tisíc ľudí. Občian-
ske združenie Publikum.sk 
v spolupráci s mnohými 
partnermi bude venovať 
celý tento mesiac osobnosti 
Alfréda Wetzlera a témam, 
ktoré s ním a jeho činmi sú-
visia. Pôjde najmä o domáci 
i zahraničný protifašistický 
odboj, širšie súvislosti slo-
venského vojnového štátu 
a jeho zločinov proti vlast-
ným občanom. 
Od 1. apríla je v Synagóge 
otvorená výstava fotografií 
Šymona Klimana z cyklu 
Partizáni, obsahujúca aj 
expozíciu o Alfrédovi We-
tzlerovi, otcoch slovenského 
štátu a ďalšie materiály 
o totalite a fašizme. Na 
uliciach budú rôzne tema-
tické plagáty a počas celého 
mesiaca bude v Synagóge 
prebiehať program pro-
jekcií, prednášok a besied. 
Aktivity vyvrcholia 25. aprí-
la, v posledný deň výstavy, 
Spomienkovým večerom na 
Alfréda Wetzlera. 

Podrobnosti o programe 
nájdete na webe Galérie 
Jána Koniarka. 

- Prvé transporty išli do Osvien-
čimu, neskoršie do geta v Łodži 
a potom do Treblinky a inde. 
Wetzler išiel neskôr, a dostal 
výnimku, pretože bol dôleži-
tý z hospodárskeho hľadiska. 
A pokiaľ ide o Trnavu – odišiel 
transportom, no už sa sem 
nevrátil. V roku 1944, keď už 
dostal doklady na meno Jozef 
Lánik, spolu s Rudolfom Vrbom 
žili v Bratislave. Tam ich totiž 
nepoznali. Bolo to asi koncom 
apríla 1944. Potom vypuklo 
Slovenské národné povstanie 
a obaja sa doň zapojili. Ešte 
predtým vstúpili do partizán-
skeho oddielu niekde pri obci 
Lubina, kde asi pred desiatimi 
rokmi Etela Wetzlerová odhalila 
malý pamätníček. 
 Aký bol osud Alfréda We-
tzlera po vojne? Za čias sta-
linizmu sa veľmi nehovorilo 
o židovskej otázke.
- Oženil sa s Etelou Wetzlero-
vou, medzitým vydal brožúrku 
Osvienčim – Hrobka štyroch 
miliónov mŕtvych, kde uverejnil 
ukážky nielen zo správy Wetzler 
& Vrba, ale aj z ďalšej správy 
dvoch utečencov. Jeden bol Po-
liak, druhý Čech, a tí o tom spí-
sali krátke zážitky. Potom Alfréd 
Wetzler pracoval na rôznych 
miestach ako radový pracovník. 
V knihe zo začiatku 60. rokov 
Čo Dante nevidel je doslov Ale-
xandra Matušku, ktorý píše, že 
je to najlepší román v autobi-
ografickom žánri. Pýtal som sa 
vždy v duchu, či sa Alexander 
Matuška niekedy stretol s Alfré-
dom Wetzlerom. Spýtal som sa 
na to aj Etely Wetzlerovej, ale 
nevedela mi povedať. Zrejme 
bol Matuškovi odovzdaný ruko-
pis s menom Lánik a on na ten 
text vypracoval posudok. Alfréd 
Wetzler neskôr pracoval v kniž-
nici v Ružinove. Hovorila nám 
o tom tamojšia riaditeľka, ktorá 
ako mladé dievča bola jeho 

spolupracovníčkou. Zapisoval si 
vraj tých, ktorí si požičali jeho 
knihu, ale nikdy sa nepriznal, 
že on ju napísal. Až po dlhých 
rokoch, keď zomrel, sa dozve-
deli, že to písal ich kolega Alfréd 
Wetzler ako Jozef Lánik. Myslím 
si, že to bola jeho skromnosť 
a že to nepovažoval za nič mi-
moriadne. 
 Alfrédovi Wetzlerovi bolo 
v 90. rokoch udelené štátne 
vyznamenanie Rad Ľudovíta 
Štúra II. triedy ako aj Kríž M. 
R. Štefánika I. triedy. Rovna-
ko sa stal čestným občanom 
Trnavy a in memoriam dostal 
pamätnú medailu Trnavského 
samosprávneho kraja. Ulicu 
či pamätnú tabuľu, ktorá by 
pripomínala nielen jeho, ale 
aj trnavských židov (medzi 
inými aj významného sloven-
ského herca Martina Grego-
ra), však v Trnave nenájde-
me. Kde inde môžeme nájsť 
nejakú pamiatku na Alfréda 
Wetzlera? 
- V Lubine nájdeme spomína-
ný pamätníček odboja. Bola 
iniciatíva pomenovať po ňom 
malú uličku v Bratislave alebo 
niekde inde. No všetky inicia-
tívy zlyhali. V Trnave sme pred 
niekoľkými rokmi predstavo-
vali Wetzlerovu knihu aj s jeho 
dcérou Táňou Kernovou. Vtedy 
dostávala podobnú otázku, 
napríklad, čo je po ňom pome-
nované. S humorom sa niekto 
opýtal, či Wetzlerov dom. 
Skonštatovala, že ani ten nie, 
pretože ten objekt patril k úpl-
ne iným Wetzlerovcom. Táňa 
Kernová už tiež nie je medzi 
nami. Je to trochu smutné, že 
sa dnes o takýto silný príbeh 
takmer nik nezaujíma. Dokonca 
ani židovská náboženská obec, 
ani Zväz protifašistických bo-
jovníkov. O iných inštitúciách, 
ako je Ústav pamäti národa, 
nehovoriac. 
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Chlapec s pohľadom zrelého muža
Martin Jurčo, foto autor

Juraj Nvota: „Chceli sme patriť k Trnave a divadlo ponúknuť ako bežnú potrebu, alebo 
príťažlivú nepotrebu. Ako provokáciu fantázie, sna, tvrdej reality. Ako ostrov radostnej 
slobody...“

Pripomínať aktivity režisé-
ra, herca a scenáristu Juraja 
Nvotu (nar. 1. marca 1954 
v Bratislave) na trnavských 
doskách by bolo asi pripomí-
naním známeho. No predsa 
len, od slávnej nvotovsko-
-uhlárovskej éry ubehlo už 
niekoľko desaťročí, a tak sa 
oplatí k nim vrátiť. A naj-
mä, pripomenúť si s jedným 
z kľúčových predstaviteľov 
tohto obdobia motivácie 
tvorcov trnavského divadla 
aj štyridsať rokov od jeho 
vzniku.

Juraj Nvota po štúdiu na gym-
náziu v roku 1977 absolvoval 
divadelnú réžiu na Vysokej 
škole múzických umení v Brati-
slave. Hneď sa zaradil do mla-
dého súboru Divadla pre deti 
a  mládež, a tu vydržal až do 
búrlivého porevolučného ob-
dobia začiatku 90. rokov. V Tr-
nave debutoval 9. decembra 
1977 s réžiou Twainovho Toma 
Sawyera v hlavnej úlohe s Ma-
riánom Zednikovičom a Zu-
zanou Kronerovou ako Becky. 
Potom prišlo mnoho úspešných 
predstavení – Rómeo a Júlia, 
Hobit, Hamlet III., Muž ako 
muž, Charlie (inscenácia bola 
uvedená s veľkým s úspechom 
vo francúzskom Lyone a videla 
ju aj Geraldine Chaplinová), či 
úspešná adaptácia hry Kone 
sa strieľajú (bola uvedená 
ako československá premiéra 
v hlavnej úlohe s hosťujúcou 
Zdenou Studenkovou). V ro-
ku 1992 odišiel Juraj Nvota do 
bratislavského divadla Divadla 

Astorka-Korzo ’90. No do Trna-
vy sa viackrát vrátil, napríklad, 
naštudovať kritikmi pozitívne 
prijatú inscenáciu Seana O’-
Casseyho Malý nočný príbeh 
či Amoriádu alebo Slovenský 
dekameron od Jozefa Lenharta. 
Významná je spolupráca Juraja 
Nvotu so Stanislavom Štepkom, 
a viacero ich spoločných diel 
vzniklo na doskách nášho diva-
dla ešte v 80. rokoch. Juraj Nvo-
ta režíroval aj v českom Divadle 
na zábradlí či Štúdiu Ypsilon. 
Ako filmoví diváci ho dôverne 
poznáme aj z filmov Dušana 
Hanáka. Hlavnú postavu poš-
tára Jakuba si zahral vo filme 
Ružové sny (mnohé exteriéry sa 
nakrúcali na trnavskej dnešnej 
Hlavnej ulici a v niekdajšej 
reštaurácii Krym). Potom prišli 
podobné, no už menšie úlohy 
vo filmoch Ja milujem, ty milu-
ješ a Tichá radosť. Ako režiséra 
ho poznáme napríklad z tele-

vízneho spracovania Ženského 
oddelenia, dokumentu Radosť 
zo života o Jánovi Melkovičovi, 
alebo z láskavej tragikomé-
die Priatelia padajúceho lístia 
s Vierou Strniskovou a Zitou 
Furkovou. Oveľa neskôr (2008) 
zaujal najmä jeho film Muzika 
(podľa novely P. Pišťanka), kto-
rý získal cenu Igric a 14 nomi-
nácií na slovenskú národnú fil-
movú cenu Slnko v sieti. V jed-
nom rozhovore o ňom známa 
slovenská novinárka povedala, 
že klame telom. Navonok pôso-
bí chlapčensky, no jeho pohľad 
na svet je pohľadom zrelého 
muža. Zaiste to aj platí v obdo-
bí jeho životného jubilea.
  Aké bolo vaše detstvo? 
V rodine ste asi nemali diva-
delné zázemie. 
- Narodil som sa v Bratislave, 
no naša rodina bývala v Pstruši 
na Vígľaši, kde otec v 50. ro-
koch nedobrovoľne pracoval. 
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Bol poľnohospodár. Náš rod 
sa pred storočiami presťahoval 
do Vojvodiny. Išli tam aj kvôli 
náboženstvu, pretože vtedy 
platila zásada, akého viero-
vyznania bol zemepán, takého 
museli byť aj poddaní. Predkov 
sme mali evanjelikov, preto sa 
odsťahovali do Vojvodiny. Otec 
sa narodil v Petrovci. Starý otec 
bol mäsiar, vlastnil aj pôdu, 
preto naša rodina mala blízko 
k poľnohospodárstvu. Aj preto 
otec študoval v Brne. Z Brati-
slavy musel odísť v čase, keď 
prišlo k politickej roztržke me-
dzi Stalinom a Titom. Otca ako 
Titovho agenta z nepriateľskej 
Juhoslávie vysťahovali z mesta. 
Predtým sedel vo vyšetrovacej 
väzbe, pretože sa odmietol pri-
znať k tomu, čo mu neprávom 
a nezmyselne pripisovali, a ne-
mohli ho odsúdiť. Napokon ho 
zachránil jeho priateľ z Brna. 
Ako právnik zhodou šťastných 
náhod našiel spôsob ako ho 
dostať z týchto problémov. Po-
radil mu, aby opustil Bratislavu 
a odišiel robiť do Pstruše pri 
Vígľaši. Tam pracoval v odboč-
ke Výskumného a šľachtiteľ-
ského ústavu poľnohospodár-
skeho. Potom sme sa postupne 
k Bratislave približovali. Najprv 
sme bývali v Piešťanoch – celé 
detstvo som prežil tam, a na-
pokon sme sa presťahovali 
do hlavného mesta. Potom to 
bola viac ako sedemnásť rokov 
Trnava a, samozrejme, opäť 
Bratislava.  
 A kedy ste začali postupne 
koketovať s divadlom?
- Prvýkrát som si divadlo vši-
mol v Piešťanoch. Bolo to tiché 
a útulné mesto. Mohli sme sa 
pohybovať po celom meste, 
nebolo tam veľa áut. Kúpeľ-
né parky boli ako stvorené na 
pokojný život. Boli tam mož-
nosti dostať sa do divadla a na 

koncerty. Pamätám sa, keď 
som mal asi 10 rokov, zhorelo 
drevené divadlo, ktoré stálo 
v parku. Ako deti sme stáli ne-
ďaleko a pozerali sme sa, ako 
z neho ostala len pahreba. Bolo 
to v čase, keď sme sa už sťaho-
vali do Bratislavy. Potom sa ten 
vzťah k divadlu ohlásil počas 
môjho 9. ročníka. Mojím spo-
lužiakom bol Maňo Huba. Jeho 
strýko Martin Huba bol herec 
v divadle. Viem, že raz prišiel 
niekto z Francúzska sa pozrieť 
k nim do Divadla na korze. 
Potrebovali rýchlo zohnať 
divákov. A tak Maňo zháňal 
všetkých kamarátov, aby prišli 
do divadla. Videl som všetky 
tie slávne predstavenia tohto 
divadla – ako bolo napríklad 
Čakanie na Godota. Potom som 
navštevoval rôzne bratislavské 
divadlá. Neskôr som chodil do 
Reduty, kde boli aj absolvent-
ské predstavenia. Hral sa tam 
napríklad Kráľ Ubu a boli to 
také dobré roky, keď sa hrali aj 
zakázaní dramatici. Potom pri-
šiel maturitný ročník a ja som 
skúsil risknúť divadelnú réžiu. 
Nedúfal som, že ma zoberú, 
ale chcel som vidieť ako to tam 
prebieha. A zobrali ma na pr-
výkrát.
 Tam ste sa stretli zrejme 
s kolegami, s ktorými ste 
neskôr tvorili rodinu v trnav-
skom divadle. 
- To sme ako každý ročník po-
ciťovali túžbu byť stále spolu, 
teda hrať, ale aj žiť mimo diva-
dla. Bolo to výsledkom strachu, 
že spolu sme vedeli robiť, no 
báli sme sa cudzích hercov či 
riaditeľov. Napokon jedna časť 
ročníka išla do Prešova, druhá 
časť do Trnavy. Tým sme za-
padli do rodiny, ktorá zakladala 
Divadlo pre deti a mládež. Boli 
tam naši o rok starší spolužiaci, 
teda ročník Blaha Uhlára. Prišli 

so mnou dramaturg Andrej Ma-
ťašík, dramaturgička Mirka Či-
benková, herci Iveta Mandžáro-
vá, Štefan Kožka a Ján Zachar. 
 Dnes sa hovorí o Divadle 
pre deti a mládež ako o vý-
povedi jednej generácie her-
cov. Vy ste to určite vtedy 
tak nevnímali, pretože tá 
generačná výpoveď sa asi 
formovala postupne od in-
scenácie k inscenácii.
- Často sme robili na objed-
návku, bolo treba urobiť det-
ské predstavenie, boli výročia. 
To mi, samozrejme, nezverili, 
pretože som bol akosi nespo-
ľahlivejší (smiech). Postupne 
sa rukopis formoval. Boli sme 
vtedy mladí, a bolo to generač-
né divadlo, takže všetci herci 
mali skoro rovnako rokov. Bola 
to zvláštnosť, pretože v iných 
divadlách boli zastúpené všetky 
generácie hercov. Preto sme 
sa zamerali na rôzne dramati-
zácie, mohli sme si dovoliť aj 
rôzne experimenty. Boli sme 
trochu v závetrí od ideologickej 
pozornosti, boli sme aj akýmsi 
ostrovom slobody. S Blahom 
Uhlárom sme sa striedali na 
naštudovaní inscenácií, pozý-
vali sme si hostí, čo súbor aj 
hercov obohacuje o iný prístup. 
Ja som Blaha Uhlára a jeho 
poetiku nevnímal ako rozpor. 
Je príjemné mať niekoho v tan-
deme, kto je kvalitný, kto vás 
presahuje, kto vás ťahá. Vzniká 
tak zdravá konkurencia. Po 
predstavení sme sa snažili vždy 
nadviazať kontakt s divákmi, 
stretávali sme sa s vysokoško-
lákmi. Chceli sme patriť k Tr-
nave a divadlo ponúknuť ako 
bežnú potrebu, alebo príťažlivú 
nepotrebu. Ako provokáciu 
fantázie, sna, tvrdej reality. Ako 
ostrov radostnej slobody. 
 Naštudovali ste klasiku, 
autorské divadelné predsta-
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venia, vlastné dramatizácie, 
ale aj divadlo pre deti. Čo 
bolo vašou prioritou v tých 
troch – štyroch premiérach 
počas každej sezóny?
- Nechceli sme v dramaturgii 
okupovať divadelnú knižnicu 
a vyberať odtiaľ tituly Ibsena, 
a podobne. Jednak sme sa na 
to necítili herecky zrelí, a na 
druhej strane sme boli gene-
račným divadlom. Chceli sme 
inscenovať vlastné tituly, no 
autorsky sme to akosi nevedeli. 
Mirka Čibenková spomedzi nás 
bola jediná píšuca, pripravila 
aj niekoľko úspešných drama-
tizácií. Zuzana Kronerová mala 
kontakt na Stanislava Štepku, 
a tak sme ho oslovili. Tak aj 
vznikla spolupráca s Radošin-
cami.
 Mnohí si dodnes pamätajú 
predstavenie dvojice Milan 
Lasica a Július Satinský Náš 
priateľ René, ktoré bolo uve-
dené v Trnave. V prvej po-
lovici sedemdesiatych rokov 
neboli v našej kultúre veľmi 
vítaní, mnohí diváci ich vtedy 
poznali z programov v Brne. 
Až postupne sa neskôr začali 
objavovať na Novej scéne, 
či v televíznych programoch 
Jána Roháča. Zhruba v tomto 
čase ich titul uviedli aj v Tr-
nave, presnejšie povedané, 
ste uviedli. 
- Bol to akoby dar z neba. 
Trnavské divadlo hosťovalo 
v Bratislave na nádvorí Starej 
radnice. Nanešťastie pršalo 
a my sme v hľadisku identi-
fikovali pánov Lasicu a Satin-
ského. Po predstavení prišli 
za nami a zverili nám text 
diela Náš priateľ René, pre-
tože v Bratislave im ho tesne 
pred premiérou stopli. Ak by 
sme chceli, že podľa toho ako 
hráme, že by sme to zvládli. Ja 
som asi tak prvý rok váhal. Po 

čase sme dve postavy rozpísali 
na viacero, a tak vznikla táto 
trnavská inscenácia. Potom to 
Jaro Filip režíroval vo vtedajšom 
Štúdiu S, už s originálnymi au-
tormi. 
 Väčšina vašich spolužiakov 
absolventov boli Bratislavča-
nia. S príchodom divadla do 
Trnavy ste si postupne získa-
va vzťah k nášmu mestu? Bol 
vôbec na to priestor, keď ste 
väčšinu času trávili priamo 
v divadle?
- Hneď po škole sme začali bý-
vať na slobodárni, prišli mnohé 
divadelné manželstvá. V Trnave 
som býval takmer sedemnásť 
rokov. Mal som pocit, že to 
divadlo nemôžem zradiť. Pre-
behovanie z divadla do divadla 
sa mi nikdy nepozdávalo. Po 
čase, keď prišli spoločenské 
zmeny a mnoho aktivít sa mi 
presunulo do Bratislavy, tak 
už sa to dohádzanie nedalo 
uniesť. Ja som mal však vzťah 
k Trnave oveľa skôr, ešte pred 
touto divadelnou érou. Trávie-
val som tu v detstve prázdniny. 
Moja mama, stará mama, strý-
ko Milan a teta Šárika bývali 
v Trnave. Hrával som sa na 
rybníku, pri Coburgu, veľa času 
som trávil so strýkom, ktorý bol 
trénerom volejbalistiek, sám 
na Slávii aj hrával. Začiatkom 
90. rokov som dostal ponuku 
z divadla Astorka. Najprv som 
tam hosťoval, zoznámil som sa 
so súborom, spôsobom tvorby. 
Mama mi zomrela, otec ostal 
sám. A tak i tieto životné okol-
nosti rozhodli o tom, že som 
sa rozhodol presťahovať do 
Bratislavy a zmeniť divadelné 
dosky. Vtedy som so sebou str-
hol viacero kolegov – ako Peter 
Šimun, Lajko Moravčík. Stretli 
sme v Astorke Maroša Zedni-
koviča a Zuzanu Kronerovú, 
ktorí predtým boli tiež v Trnave. 

Čiže sa tam to trnavské jadro 
posilnilo.
 Nielen vaša generácia, ale 
aj mladí milovníci filmu si 
vás dodnes spájajú s poštá-
rom Jakubom, ktorý miloval 
krásnu Jolanku z rómskej 
osady a všetci im chceli túto 
lásku prekaziť. Tento film 
Dušana Hanáka Ružové sny 
vraj patrí k najpôsobivejším 
z celej kolibskej filmovej éry. 
- Človeka občas stretne jedi-
nečná ponuka. To je tiež dar. 
A tak ma Dušan Hanák oslovil 
na Ružové sny. Bol to úžasný 
zážitok, ktorý ma poznačil na 
celý život. Bola to pre mňa ex-
kurzia do rómskej duše v poda-
ní Dušana Hanáka. Nakrúcalo 
sa to pri Piešťanoch, v Trnave, 
ale aj na železničnej trati me-
dzi Piešťanmi a Trebaticami, 
a na východnom Slovensku. 
je zaujímavé, že tento film sa 
dedí z generácie na generáciu, 
lebo doteraz ma mladí Rómovia 
z Čiech a Slovenska poznajú 
ako mladého Jakuba. Film pri-
jali za svoj, pretože je pravdivý. 
Nepochlebuje, neskrášľuje 
problematiku. 
 My sme sa stretli v Štúdiu 
L&S, čo je miesto niekdajšie-
ho Štúdia S, kde v minulosti 
vznikli desiatky vašich insce-
nácií, a je to tak dodnes.
- V lete sme nakrúcali film 
podľa scenára Petra Pišťan-
ka a Mariána Urbana. Volá 
sa to Rukojemník. Máme to 
už nakrútené, takže sme to 
v zimných mesiacoch postupne 
strihali. Koproducentom filmu 
je Česká televízia, takže musím 
chodiť strihať do Prahy. Teraz 
som od marca začal skúšať 
v Divadle L&S pôvodnú hru, 
volá sa to Listy Emilovi. Tá hra 
vychádza z listov, ktoré Milan 
Lasica postupne písal pre jeden 
týždenník. 
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 Boba, som rada, že si prijala 
moje pozvanie do Praku. Prečo?
Lebo ste PRAK. Páči sa mi – a nie-
len mne – vaša streľba z praku do 
masovej kultúry. Pretože aj ja som 
strelec. Nielen narodená v zname-
ní strelca. Strieľam si z masovej 
kultúry. Hlavne tvorbou tej kvalit-
nej. A to už od svojich detských 
čias v Trnave.
 Ty si Trnavčanka...
Tvrdá Trnafčanka, hoci od svo-
jich 26-tich rokov bývam v Brati-
slave. Stále sa do Trnavy vraciam 
ako do jediného domova, ktorý 
kedy budem mať.
 Myslíš si, že by kultúra 
s vysokými umeleckými hod-
notami mohla byť masová?
A prečo nie? No akosi sme sa 
dostali veľmi ďaleko od toho, 
aby štát podporoval rozvoj ume-

nia a kultúry, aspoň ako-tak, 
a aby sa zaoberal aj pestovaním 
umeleckého vkusu, citu, vníma-
nia. Komercionalizácia je takmer 
všeobecná, takmer všemocná.
 Takmer?
Ale sme tu ešte my. Vy a my, 
ktorí sa venujeme umeniu. Jeho 
tvorbe. Aj bez nároku na odme-
nu vo finančnej podobe. Našou 
odmenou je tvorba, jej výsledky. 
Umelecká hodnota vnímaná vní-
mavými vnímateľmi. Tebe o čo 
ide v PRAK-u?
 A kto ste vy?
Konkrétne som tu za dve ob-
čianske združenia: Multikultú-
ra v nás a Kultúrne združenie 
národností a etník Slovenskej 
republiky, ktoré sa popri inom 
orientujú na umeleckú tvorbu, 
hlavne v oblasti literárneho, 
divadelného, filmového a výtvar-
ného umenia. Usporadúvame už 
8. ročník medzinárodnej literár-
nej a výtvarnej súťaže Rozhľady 
2014, 4. ročník medzinárodného 
umeleckého Festivalu Damiana 
Vizára a iné podujatia. Pozvánky 
na ne sme tu u vás vyložili. Aj 
niektoré z našich kníh a časopi-
sov. Od roku 1998 sme ich vydali 
okolo sedemdesiat. Vydávame 
aj tri časopisy multikultúrneho 
charakteru. Bellária, Arkádia 
a Mišusori/Myš(u)lienka. Bellá-
ria je určená priaznivcom men-
tálneho a duševného zdravia, 
Mišusori/Myš(u)lienka, humo-
ristický, satirovážny časopis, je 

venovaný rómskym a znevýhod-
neným deťom predškolského 
a školského veku.
 Ktorý z vašich projektov ti 
dnes najviac leží na srdci?
Najväčšie potešenie mi robí 
tvorba krátkych hraných a do-
kumentárnych filmov, s ktorými 
aj zožíname medzinárodné 
úspechy. Napríklad, už po tri 
roky naše filmy Džezový kohútik; 
Trhovisko, zdochlo psisko; Syn 
môj, nechoď do divej prérie... 
získavajú ocenenia na prestíž-
nom medzinárodnom filmovom 
festivale krátkych hraných filmov 
ne/hercov s mentálnym a kom-
binovaným postihnutím Mental 
Power Prague Film Festival. Na-
príklad, Syna môjho sme celého 
natočili v Trnave, hlavne v stanič-
nom parku a Kamennom mlyne. 
V tomto roku ideme na medzi-
národné filmové festivaly, aj do 
Zlína, Prahy a do Poľska, Kosza-
linu a Lódže, s dvoma filmami. 
Psista futbalista, ktorý sme točili 
aj v Trnave a Košolnej, a s filmom 
Hra nielen na vlastnom piesočku, 
v ktorom hrá aj Romanika.
 A vaše najväčšie problémy?
Momentálne nám najviac chý-
bajú špičkoví filmoví a divadelní 
režiséri. Máme totiž aj Divadlo 
poézie Rozhľady. Hláste sa, hľa-
dajte medzi priateľmi a známymi, 
veľmi radi uvítame kvalitných, 
nadaných ľudí. No a typickým 
problémom občianskych zdru-
žení sú financie. Chýbajú nám 

Sme tu ešte my, ktorí sa venujeme umeniu...
Ildikó Kraicová, Romanika, foto: archív BVH

Štatutárna zástupkyňa a predsedníčka Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej 
republiky a o. z. Multikultúra v nás. Poetka, spisovateľka, dramatička, členka Spolku sloven-
ských spisovateľov. Novinárka, publicistka, členka Slovenského syndikátu novinárov. Herečka 
(v Trnave detský divadelný súbor Včielka Bzučalka a Ochotnícky divadelný súbor OB Trna-
va-Kopánka, teraz DISK; televízia, filmy), režisérka (teraz Divadlo poézie Rozhľady a krátke 
filmy), vysokoškolská pedagogička (Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Konštan-
tína Filozofa v Nitre, Katedra rómskej kultúry), dobrovoľníčka. Boba – PhDr. Bohuslava Vargo-
vá-Hábovčíková, CSc., narodená 5. 12. 1951 v Trnave, ktorá bude 3. apríla o 19. hodine v kníh-
kupectve Art na Štefánikovej ulici hosťom druhého PRAK-u streľby trnavskej hudobnej skupiny 
Romanika do masovej kultúry prostredníctvom Prednášok, Rozhovorov A Koncertov. 
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sponzori. Hláste sa, hľadajte me-
dzi priateľmi, známymi, uvítame 
každého. Aj 20, 100, 300 eur je 
veľa pre naše projekty, umelecké 
podujatia, filmy, knihy, časopisy.
 Boba, ty si nielen Trnav-
čanka, ale aj poetka, spisova-
teľka, dramatička, herečka, 
režisérka, novinárka, dobro-
voľníčka, pedagogička, atď. 
Čo je nové v tvojej tvorbe?
Vždy je napokon nejako zvia-
zaná s Trnavou. Vydala som 15 
titulov kníh poézie, prózy a drá-
my pre deti, mládež i dospelých 

v 19-tich vydaniach, okrem 
iného aj v českom a rómskom 
jazyku. Teraz pripravujem do 
tlače zbierku básní pre dospe-
lých Básne o čase a vine. A veľ-
mi, preveľmi sa teším na seriál 
dokumentárno-hraných filmov 
o rómskych umeleckých osob-
nostiach. Hra nielen na vlastnom 
piesočku, ktorej ťažiskom je 
rómska národnostná sebai-
dentifikácia, predstavuje PhDr. 
Viliama Zemana, ktorý sa zaslú-
žil o štandardizáciu rómskeho 
jazyka, a čo-to hovorí aj o tebe. 

Ďalšiu polhodinovku máme na-
plánovanú s Romanikou, čosi 
sme si už predtočili, nasledujúcu 
s rómskym folklórnym súborom 
Khamoro z Myjavy, mienime 
predstaviť rómskych prozaikov 
Jána Šándora, Jozefa Kozmu 
a iných.Há ste sa, hľadajte medzi 
priateľmi a známymi – a dávajte 
nám tipy na ďalšie osobnosti, 
ktoré sa hlásia k svojmu róm-
stvu. A hláste sa aj vy, sponzori. 
Medzinárodné a iné filmové fes-
tivaly sú pre nás otvorené.
 Ďakujem za rozhovor.  

Rusnákovi sa divadlo nepodarilo zachrániť
Nielen v osobných dokladoch, ale aj v pracovnom životopise figuruje pri jeho mene aj 
názov nášho mesta. Dramaturg, publicista a dramatik Igor Rusnák (nar. 3. februára 1936 
v Trnave) skúsil všetky odvetvia dramatického umenia – rozhlas, film, televíziu i divadlo. 
Občas prebehol aj na druhú stranu a divadelný a kultúrny život zachytával prostredníctvom 
recenzií a kultúrnej publicistiky. Absolvent divadelnej vedy vystriedal niekoľko divadiel 
– okrem Krajového divadla v Trnave (1964-65) pôsobil aj v Divadle Jonáša Záborského v 
Prešove, v Poetickom súbore v Bratislave, v Slovenskej filmovej tvorbe a bol aj dramaturgom 
bratislavskej televízie. Po dlhých rokoch, ktoré prežil v našom hlavnom meste, si našiel 
útočisko v malom mestečku Tlmače. 

Martin Jurčo, foto archív a autor

Najbližšie mi bolo divadlo. Je to 
určitý fixný okruh ľudí, takzvaná 
ručná výroba v porovnaní s fabric-
kými výrobami ako je film či tele-
vízna inscenácia. Vznikajú tam tr-
valejšie vzťahy a človek môže po-
tom cieľavedomejšie pracovať. Na 
druhej strane, keď robíte s tímom 
ľudí hlavne v menších divadlách, 
zistíte, že po dvoch – troch rokoch 
ste na limite. Jeden poľský kritik 
mal dobrý bonmot, že divadlo by 
malo žiť ako pes – sedem rokov. 
Potom ho treba rozpustiť a začať 
celkom odznova.
 Narodili ste sa v Trnave, 
no k nášmu mestu ste si ani 
nemali kedy vytvoriť hlbší 
vzťah.
- Otec pracoval na trnavskom 
mestskom úrade ako právnik. 
Matka pochádzala z Vlčkoviec, 
z vtedajšieho Farkašína. Trá-
vil som tam prázdniny, dedo 
bol veľký sedliak, a to ma dosť 

formovalo. Rodičia sa dali do-
hromady, zobrali sa a bývali na 
trnavskom Špíglsále. Vznikol 
slovenský štát a otec dostal vý-
hodnejšie miesto v Bratislave. 
To bol celý môj detský kontakt 
s Trnavou. Neskôr som sa do 

Trnavy vrátil už ako profesio-
nál – dramaturg do vtedajšieho 
Krajového divadla. Opäť to bolo 
v  takom nešťastnom čase. Práve 
sa povrávalo, že majú divadlo 
likvidovať. Bol som vtedy opti-
mista a premýšľal som, či by sa 
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nedalo zachrániť. Boli totiž aj 
také úvahy, ako ho repertoárovo 
a organizačne zmeniť. Bolo už 
však rozhodnuté inde. Paradox-
ne sa zdôrazňovalo, že divadlo 
má dostatočne kvalitnú hereckú 
kapacitu, a napriek tomu prišlo 
rozhodnutie o likvidácii. O tom, 
že sme mali dobrých hercov, 
svedčí, že neskôr posilnili súbo-
ry najmä v Bratislave a v Nitre, 
a to Evou Rysovou počnúc, Leo-
poldom Haverlom končiac. 
 Študovali ste v Prahe, no 
štúdium ste dokončili v Bra-
tislave na Vysokej škole mú-
zických umení. Pôsobili ste vo 
viacerých divadlách.
- Z Prahy do Bratislavy som pre-
šiel bez nejakého vážnejšieho 
študijného dôvodu. Išlo aj o ma-
teriálne príčiny, situácia doma 
bola dosť zlá a bývať v Bratislave 
v porovnaní s Prahou sa dalo 
finančne zvládnuť. Prvá štácia 
bol rozhlas. Na škole mi povolili, 
že si môžeme privyrábať. Bolo to 
také pololegálne, lebo ani her-
com nedovoľovali pracovať popri 
štúdiu. Škola bola pomerne 
blízko rozhlasu na vtedajšom Le-
ninovom (dnes Jakubovom) ná-
mestí. V škole som sa zatváril, že 
si idem niekde niečo dať a rýchlo 
som utekal do rozhlasu. Tam 
som popracoval, povedal som, 
že sa idem poprechádzať, a ute-
kal som na prednášku. A takto 
som fungoval dva roky. Bola tam 
celkom mladá literárno-drama-
tická redakcia. Vedúci redakcie 
Ján Vdovják mal 27 rokov, a  to 
ho považovali za starého. Pamä-
tám si dodnes, že ako prvú som 
robil čínsku hru. Predlohou bola 
asi dvestostránková kniha v ang-
ličtine rozpísaná v dialógoch. 
Z toho som robil asi hodinovku. 
Topil som sa vtedy v čínskych 
reáliách.
 Po štúdiu ste začali už pra-
covať v divadle. Významnou 
etapou vášho života však bola 
práca na Kolibe. Tí, čo čítajú 
titulky filmov pozornejšie, ve-

dia, že ste napísali televízny 
film Rodáci, adaptácie diel do 
filmovej podoby Nevesta hôľ, 
Ivko a jeho mať, Jedenáste 
prikázanie, Otec ma zderie 
tak či tak, Návrat Jána Petru 
či Kohút nezaspieva, čo bola 
adaptácia známej Bukovča-
novej drámy. Vy ste však za-
písaný aj ako celkom úspešný 
divadelný autor.
- Jedenáste prikázanie – to bol 
môj najväčší televízny projekt. 
Kolega ma oslovil, či by som sa 
na to nedal. Práve preto, že som 
mal z detstva väzby na dedinu, 
nemal som problém adaptovať 
pôvodne Jonášovo dielo do po-
doby televízneho seriálu. Pri-
pravil som scenáre asi k piatim 
kolibským filmom a k televíznym 
filmom som robil asi dvadsať. 
V divadle som absolvoval ešte 
koncom 50. rokov s hrou Krok 
do tmy. Išlo o tému emigrantov, 
čo bola vtedy veľmi háklivá ob-
lasť. Potom som mal niekoľko 
ďalších hier, z toho bola jedna 
veľmi úspešná. Volala sa Líšky, 
dobrú noc a naštudovalo ju aj 
národné divadlo. V sezóne 1962/
63 to bola z pohľadu celého 
Československa tretia nahranej-
šia hra, pričom na prvých dvoch 
miestach bola detektívka a fran-
cúzsky bulvár. To sa, samozrej-
me, už nikdy nezopakovalo. Táto 
jedna sa narodila pod šťastnou 
hviezdou a bola preložená do 
piatich rečí. Tie ďalšie sa buď 
vôbec nehrali, alebo sa uviedli 
len s malým úspechom. 
 Pôsobili ste aj v časopi-
se Film a divadlo. Na jednej 
strane ste boli dramaturgom, 
a zrazu ste sa dostali na stranu 
druhú ako recenzent. A potom 
ste opäť prešli do dramaturgie, 
tentoraz do Prešova, čo bolo 
divadlo s úplne iným repertoá-
rom a regionálnym zázemím.
- Ako kritik som sa snažil byť ko-
rektný na oboch stranách. Robil 
som nielen recenzie a rozhovory, 
ale aj rôzne propagačné člán-

ky. Potom som ako dramaturg 
v Prešove robil dokonca v dvoch 
obdobiach – v 60. a v 80. ro-
koch. Tam bola opereta a či-
nohra. Ako celok to fungovalo 
a mali tam výborného organi-
zátora, ktorý vymyslel abonent-
ný systém. Výhodou bolo, že 
tam mesto dosť žilo divadlom. 
Napríklad, v Trnave som také 
zázemie medzi divadlom 
a obyvateľmi mesta, v ktorom 
pôsobilo, nevidel. Napríklad, 
v Prešove existovali premiérové 
permanentky. O tie bol zápas, 
každá prestížna rodina musela 
mať takúto permanentku. Od 
toho sa odvíjalo, že bola prestíž 
prísť na prvú reprízu, zísť dolu 
do divadelného klubu, rozprávať 
sa s hercami. V Trnave to v pod-
state nemalo ani kedy vzniknúť. 
Pretože ten prvý súbor vznikol 
z Dedinského divadla a zani-
kol skôr, než sa stačil v Trnave 
výraznejšie etablovať, a druhý 
súbor prišiel ako celkom nový 
z Bratislavy. Takže herci nemali 
ani priamy vzťah k mestu. No 
na druhej strane si pamätám, 
že keď som bol v trnavskom 
Krajovom divadle, tak jedine ja 
s Karolom Strážnickým sme do-
chádzali do Bratislavy. A veľmi 
zle sa na to v divadle pozerali. 
Jednoducho sa rátalo s tým, že 
divadelný súbor má žiť spolu. 
V prípade ďalšieho divadla, kto-
ré vzniklo v roku 1974, už via-
cerí chodili z Bratislavy, pretože 
tam cítili možnosť uplatniť sa aj 
v mediálnej umeleckej sfére. 
 V 90. rokoch bola situácia 
celkom iná. Vy ste sa vrátili 
opäť do novín.
- V roku 1991 som odišiel z li-
terárno-dramatickej redakcie 
v televízii. Bolo to ešte pred po-
revolučnými čistkami. Keď som 
videl, že sa zverejnil rozpočet na 
výrobu, hneď som vedel, že to je 
koniec výroby pôvodnej drama-
tickej tvorby. A s tým súvisel od-
chod veľkej časti tvorivých a vý-
robných pracovníkov. Vtedy som 
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Darovanie orgánov je prejavom 
mimoriadnej ľudskosti a bezhra-
ničnej lásky k blížnemu. Mnoho 
pacientov s diagnostikovanou 
nevyliečiteľnou chorobou srdca, 
pečene, obličiek, pľúc má dnes 
reálnu šancu prekonať svoje 
ochorenie a po transplantá-
cii chorého orgánu viesť ďalej 
plnohodnotný život a radovať 
sa z každodenných maličkos-
tí. Mnohí z nás žijú len vďaka 
transplantovanému orgánu 
a ďalej pracujú, športujú, tešia 
sa z rodinnej pohody, vnúčat... 
Sú medzi nami, žijú aj v Trnave 
a blízkom okolí. Žijú vďaka daro-
vanému orgánu od darcu.
O transplantáciách a darcovstve 
orgánov sa však hovorí málo. 
Hovorme o nich viac. Zamyslime 
sa nad týmto moderným a čas-
to jediným možným spôsobom 
liečby. Zamyslime sa nad ne-
smiernym významom darcovstva 
orgánov. Svätý otec Ján Pavol II. 
„posvätil“ darovanie ľudských 
orgánov a osobitným listom Sve-
tovému kongresu transplantačnej 
spoločnosti uznal 29. augusta 
2000 smrť mozgu za smrť človeka.
Občianske združenie Dar života 
v úzkej spolupráci s občianskymi 
združeniami Transplantovaná 
pečeň, Združenie pacientov 
s pľúcnou hypertenziou, Šanca 
pre pečeň a Spoločnosťou trans-
plantovaných a dialyzovaných 

zvolili nenásilnú formu infor-
movania verejnosti o jednotli-
vých združeniach, ich cieľoch 
a aktivitách. Realizujú aj aktivity 
s cieľom pomôcť iným prostred-
níctvom šírenia povedomia 
a pozitívnej mienky o transplan-
táciách a darcovstve orgánov na 
Slovensku. Jednou z týchto akti-
vít bola i fotografická súťaž pod 
názvom Krása okamihu pre pa-
cientov po orgánovej transplan-
tácii a pre pacientov čakajúcich 
na transplantáciu alebo žijúcich 
so závažným ochorením. Putov-
ná výstava víťazných fotografií 
sa začala v Bratislave, pokračuje 
v Trnave a odtiaľto poputuje do 
ďalších miest Slovenska. Výstava 
má nielen kultúrno-umelecký 
aspekt, ale aj celospoločenský 

význam. Má svoje poslanie, ne-
cháva odkaz: Transplantácie or-
gánov zachraňujú ľudské životy.“
Prečo to organizátori robia? Sú 
to ľudia, ktorí ochorením prešli, 
mnohým práve transplantácia 
orgánu od darcu zachránila ži-
vot. Ich vďaka voči darcom je ne-
konečná. Mnohí pacienti sa však 
transplantácie nedočkali. Darcov 
je málo, odberová aktivita na 
Slovensku stagnuje. Neprajú si 
smrť iného, ale túžia, aby tí, ktorí 
odišli zo sveta živých, pomohli 
tým, ktorí na pomoc čakajú, aby 
im nechali svoje orgány tu, na 
Zemi a nebrali si ich do Neba. 
Svojimi aktivitami chcú prispieť 
k zvýšeniu povedomia verejnosti 
a vyzvať k zamysleniu nad touto 
problematikou.   

Krása okamihu v západnom krídle radnice
Organizátori výstavy Krása okamihu 

Krása okamihu je názov výstavy fotografií pacientov pred a po orgánovej transplantácii, 
ktorá bude otvorená do 22. apríla v západnom krídle radnice.

si povedal, že skúsim pracovať 
v denníku. Vtedajší Ľud, neskorší 
Čas som mal desať metrov od 
domu, skúsil som to tam. A pra-
coval som tam dovtedy, kým ho 
tak nešťastne netransformovali 
na denník celkom iného typu. 
Potom ma priateľ Miro Košický 
zlákal na chvíľu pracovať do 

divadla v Spišskej Novej Vsi, po-
tom som opäť nakrátko prešiel 
do Národnej obrody. Vyzerá to 
tak, že som toho prešiel veľa, ale 
mám pocit, že je v  tom oveľa 
súvislostí ako rozdrobeností. Raz 
som sa pozeral na vec z jednej 
strany, a raz z druhej. Napriek 
tomu, že sa teraz pozerám späť, 

mám pocit celistvosti. Slávny 
divadelník Miloš Pietor mal po-
vedačku, kde zakomponoval 
s humorom aj mňa. Vraj v di-
vadle nikdy ráno neviete akú má 
režisér xy smrteľnú chorobu, akú 
má kritik xy životnú lásku a aké 
má Igor Rusnák práve životné 
povolanie (smiech).  

Tomáš Falb: Letiaci úsmev
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Výstava People-meter 2 je po-
kračovaním projektu, ktorý sa 
začal v roku 2011 a v ktorom 
vystavujú po jednom diele 
autori zo štyroch susedných 
krajín – Slovenska, Čiech, Poľ-
ska a Maďarska. Ide teda o ko-
lekciu štyridsiatich diel (malieb 
a kresieb) jednotného formátu 
(70x100 cm) od štyridsiatich 
autorov. Pilotná výstava malieb 
s motívom ľudskej postavy sa 
predstavila trnavskému publiku 
v roku 2011 v Západosloven-
skom múzeu v Trnave a ďalej 
pokračovala výstavami v každej 
zo zúčastnených krajín. Druhý 
ročník na tému Hommage à... 
– Pocta sa začal v roku 2013 
a na Slovensko prichádza až 
dnes – na jar 2014. Kolekcia 
bude vystavená v priestore zá-
padného krídla trnavskej rad-
nice. Téma umožňuje autorom 
vyjadriť svoju poctu niekomu 
či niečomu. Dvojky sa okrem 
autorov spomínaných krajín 
zúčastňujú ako hostia aj umelci 
z Japonska, Rumunska, Chor-
vátska a Ruska. 
Človek a meter výtvarného for-
mátu – to je v stručnosti Peop-
le-meter. Autor a jeho vyjadre-
nie k jednotnej téme zobrazené 
na jednotnom formáte ľubo-
voľnou technikou. Figurálna 
interpretácia vnemov, vzťahov, 
väzieb a názorov. Na rozdiel 
od prvej série, keď prevládala 
technika kresby, je tento raz 
dominantnou technikou vysta-
venej kolekcie maľba. Maďarskí 
autori väčšinou venujú svoju 
poctu známemu maďarskému 
umelcovi – modernistovi Jo-
zefovi Ripple-Rónayovi, ktorý 

spolupracoval so skupinou 
Nabis. Skupina poľských umel-
cov nevyjadruje svoju poctu 
konkrétnej slávnej osobnosti, 
sú to skôr súkromné pocty 
jednotlivých autorov. Českí 
a slovenskí umelci a zahraniční 

hostia venujú svoje diela rôz-
nym osobnostiam (maliarom, 
sochárom, literátom, hrdinom), 
ale aj udalostiam, vyjadrujú 
svoj súkromný osobný obdiv 
– poctu niekomu či niečomu. 

Výstavy People-meter 2 a  PreTri na radnici 
Simona Jurčová

Na trnavskej radnici v  západnom krídle a  radničnej kaplnke sa v piatok 4. apríla o  17.30 h 
uskutoční slávnostná vernisáž dvoch výstav People-meter 2 a PreTri

Aleksandar Bezinović
Pocta Hansovi Holbeinovi ml., 
(Memento vivere) 2012, akryl na plátne

Miloš Prekop
Pocta neznámemu maliarovi (Remake 
diela neznámeho autora) 2012, akryl 

Alexander Trifonov
Hommage a Rembrandt (Návrat 
márnotratného syna), 2012, olej na plátne

Andrzej Cieślar
Pocta Jiřímu Třanovskému, 2013 
akryl na plátne
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Prvou výstavou v roku 1966 
boli obrazy akademického 
maliara Emila Pauloviča, scé-
nického výtvarníka v zrušenom 
Krajovom divadle. Technickú 
stránku prípravy výstav zabez-
pečoval zubný technik Ľudovít 
„Lajko“ Boledovič s priateľmi. 
Vernisáže výtvarných výstav, 
ktoré sa začínali po ukončení 
ordinačných hodín, som často 
uvádzal príhovorom o živote 
a diele vystavujúcich umelcov. 
Súviselo to s mojou publikač-
nou činnosťou v mesačníku 
Kultúra a život Trnavy. Pri 
maľovke oddelenia autorská 
dvojica akademických maliarov 
Július Bartek a Jozef Dóka st. 
navrhli lamelovitú úpravu steny 
čakárne, vhodnú na zavesenie 
výtvarných diel a jej farebné 
riešenie. Akademický sochár J. 
Jurča tu na podstavci umiestnil 
sochu Sediaca, takže čakáreň 
doplnená zeleňou aj v období 
medzi výstavami pôsobila na 
pacientov svojou nevšednou 
atmosférou pokoja.

Od roku 1966 sa tu vystriedali 
výstavy diel, ktoré predsta-
vili tvorbu niekoľko desiatok 
výtvarných umelcov, najmä 
z trnavského okruhu, početnej 
skupiny výtvarníkov pôsobia-
cich na trnavskej Pedagogickej 
fakulte a okrem nich vystavovali 
výtvarníci z Piešťan i z Bratisla-
vy. V roku 1978, pri príležitosti 
pripomienky stého výročia na-
rodenia akademického sochára 
Jána Koniarka, sa konala výsta-
va predstavujúca jeho neznáme 
kresby. 
V čakárni opakovane vystavo-
vali Emil Paulovič, Jozeph Jurča, 
Miloš Balgavý st., Jozef Dóka 
st., Július Bartek, Karol Hučko, 
Páter Teodor Tekel OFM, Štefan 
Cpin, Jozef Šturdík, Edita Am-
brušová, Ladislav Čech, Hilda 
Hyllová, Jozef Ilavský, Alexan-
der Salontay, Alexander Vika 
a mnohí ďalší. Popri týchto vý-
stavách tu boli výstavy fotogra-
fií, tvorba amatérskych výtvar-
níkov i detí. Zo zamestnancov 
Stomatologického oddelenia 

vystavil obrazy Marcel Beneš, 
kresby Bohumil Chmelík, gra-
fiky Ivan Košický, a nechýbali 
výstavy výšiviek zamestnankýň. 
V 1976 sa v Trnave konal Rok 
zdravých zubov, v čakárni boli 
predstavené víťazné výtvarné 
práce žiakov zo súťaže na danú 
tému.
Výstavy v čakárni u stoma-
tológov pomáhali pacientom 
prekonať strach z ošetrenia 
a trnavskej kultúrnej verej-
nosti umožnili spoznať diela 
širokého okruhu výtvarných 
umelcov. Výstavy našli odo-
zvu v médiách. Miroslav Janek 
v článku Trnava: výtvarná prí-
tomnosť publikovanom v ča-
sopise Výtvarný život z roku 
1975 vysoko hodnotil „svojskú 
malú galériu, ktorou je priestor 
čakárne stomatologickej am-
bulancie“ a  pokračoval: „...zá-
roveň ide o ojedinelý experi-
ment, ktorý – podľa našich ve-
domostí – nemá zatiaľ v našej 
republike (a možno ani inde) 
obdobu“. 

Výstavná sieň u stomatológov 
MUDr. Bohumil Chmelík

Čakáreň Stomatologického oddelenia Okresného ústavu národného zdravia v Trnave plnila 
dlhé roky úlohu galérie. Dentálne ambulancie a centrálna čakáreň sa nachádzali na poschodí 
v pasáži „pod bankou“ na dnešnej pešej zóne. Myšlienka usporiadať výstavu obrazov 
v čakárni stomatologického oddelenia sa stretla s pozitívnou odozvou, privítal ju primár 
MUDr Koloman Bella a pracovníci oddelenia, ale najmä pacienti, výtvarní umelci i priatelia 
výtvarného umenia. 

Výstava v Trnave je štvrtou za-
stávkou na svojej ceste výstav-
nými priestormi. Premiéru mala 
minulý rok v Prahe, potom sa 
presunula do Poľska (Często-
chowa) a Maďarska (Kaposvár). 
Po Trnave ukončí svoju púť 
opäť v Čechách – v pražskej 
Galerii 9.

Popri výstave People-meter 
II. bude v kaplnke trnavskej 
radnice otvorená aj komorná 

výstava autorov Miloša Prekopa 
z Trnavy a Alexandra Trifono-
va z Moskvy s názvom PreTri 
(Prekop – Trifonov). Obaja au-
tori sú aj v súkromí priatelia, 
navzájom diskutujú o svojej 
tvorbe a niekoľko diel dokonca 
vytvorili spoločne na viacerých 
sympóziách, ktorých sa spolu 
zúčastnili. Na výstave sa pred-
stavia ako jednotlivo, tak aj 
spoločnou tvorbou. Ponúknu 
tak zaujímavý dialóg dvoch 

umelcov, ktorí majú rôzny 
spôsob výtvarného vyjadrenia. 
Miloš Prekop navyše predstaví 
svoje netypické diela, ktoré vy-
tvoril nie klasickým spôsobom 
– teda maľbou na plátne, ale 
maľbou na dreve či mozaikou 
– technikou, ktorú sa naučil ro-
biť na sympóziu v Pule.
Výstavy budú otvorené do 29. 
apríla každý utorok a štvrtok od 
10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 
17.00 h. 
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Vyhľadával, zhromažďoval 
a zaznamenával informácie 
desiatky rokov. Presne, systema-
ticky dopĺňal svoju bibliografiu. 
Nemal vzdelanie historika, no 
urobil práce za desiatich, a na 
rozdiel od iných si nenárokoval 
na okázalú vďaku. Nemal ani 
ambície upozorňovať na význam 
zozbieraného materiálu. Pub-
likovať začal až po roku 1990. 
Je až symbolické, že sa dožil 
vysokého veku a do poslednej 
chvíle mal jasnú myseľ. Naplno 
využíval šancu dobehnúť to, čo 
predtým nemohol. Stihol tak 
odovzdať Trnavčanom svoje 
najväčšie poklady.
Hadrián Radváni pochádzal 
z rodiny poštového úradníka. 
Vzťah k slovenskej literatúre 
dostal od otca, ktorý väčšiu časť 
svojich peňazí investoval do 

kníh. Do Trnavy prišla rodina 
jeho otca na prelome rokov 1935 
– 36 a ich prvou adresou bola 
Paulínska ulica. Neskôr sa pre-
sťahovali na Halenársku ulicu. 
Tamojšiu adresu mal Hadrián 
Radváni ešte pred niekoľkými 
rokmi. Je symbolické, že býval 
v dome, kde kedysi sídlila Je-
línkova tlačiareň, z ktorej vyšla 
prevažná časť tlačí bernolákov-
cov. Intenzívne chodil do kniž-
nice, no na univerzite študovať 
nemohol. 
Dlhé roky pracoval v Spolku sv. 
Vojtecha v archíve i v knižnici, 
neskôr ako technik v tlačiarni. 
Po vojnových peripetiách ako 
vyučený tesár vystriedal niekoľ-
ko bežných technických zamest-
naní. To, že vedel po nemecky, 
maďarsky, ale aj po latinsky, 
mu otváralo dvere do archívov. 

Nielen do Bratislavy, ale aj do 
Viedne a Budapešti. Vďaka roz-
hľadenosti mal aj spriaznených 
odborníkov, napríklad Ivana 
Chalupeckého z archívu v Levoči 
a martinského archivára Jozefa 
Telgárskeho. V popredí záujmu 
Hadriána Radvániho bola trnav-
ská knižná kultúra – kniha, tlač 
a väzba, ale aj Slovenské učené 
tovarišstvo, ktoré preskúmal 
a revidoval zoznam jeho členov. 
Dlhé obdobie zhromažďoval 
dáta o Bazilike sv. Mikuláša. Na-
pokon sa mu podarilo pred pár 
rokmi vydať o nej knihu v repre-
zentačnej podobe. 
Dejiny vnímal ako celok, ne-
delil preto ľudí podľa konfesie. 
V krúžku trnavských historikov 
sa pred rokmi stretával naprí-
klad aj s evanjelickým farárom 
a prekladateľom Gustávom 
Viktorym. Publikovať však veľa 
nemohol. Za čias socializmu 
mu vyšlo niekoľko článkov, 
no väčšinou pod skratkami či 
pseudonymom. Do konca mi-
nulého roka napísal  úctyhod-
ných 2 400 prác, mnoho z nich 
vyšlo len v strojopisnej podobe. 
Z kníh patria k najznámejším 
Stará Trnava v obrazoch, Tr-
navské tlačiarne či spomínaná 
Bazilika sv. Mikuláša. Jeho roz-
siahly archív zaiste vydá nejed-
nu zaujímavú prácu, ktorej sa 
dostane i knižná podoba.
Hadrián Radváni bol aj držite-
ľom niekoľkých ocenení. Naprí-
klad, v roku 1997 dostal čestný 
doktorát filozofických vied od 
Trnavskej univerzity, Mesto Tr-
nava mu udelilo čestné občian-
stvo a minulý rok dostal aj Pa-
mätnú medailu Cyrila a Metoda 
od Trnavského samosprávneho 
kraja. 

Hadrián Radváni stihol odovzdať 
Trnavčanom svoje poklady

Martin Jurčo, foto: (eu)

Do vienka dostal entuziazmus, cieľavedomosť a hlavne po-
koru. Aj preto dokázal roky písať do zásuvky v nádeji, že zo-
zbierané materiály časom nájdu svojho čitateľa. Historik, bib-
liograf, archivár Hadrián Radváni (*16. september 1918 Spiš-
ská Kapitula – †26. marec 2014 Trnava) patril roky k hlavným 
pilierom mapovania dejín nášho mesta. 
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Niekoľko tisícročnú históriu 
chrámov z dreva dokladá už 
zobrazenie na fénickej minci 
z druhej polovice 2. tisícročia 

p. n. l. nájdenej v severozá-
padnom Libanone. V Európe 
sa drevené kostoly dodnes vy-
skytujú od Islandu na severe, 
cez Veľkú Britániu, Francúzsko, 
Holandsko, Nemecko, Škandi-
náviu, Poľsko, Česko, Sloven-
sko, až po Ukrajinu a Rusko 
na východe, Bulharsko a Ru-
munsko na juhu. Viaceré z nich 
sú zaradené do zoznamu kul-
túrnych pamiatok UNESCO. 
V priebehu storočí boli mnohé 
zničené, prestavané, rozma-
nitými spôsobmi sa menili ich 
pôdorysy, stavebné technológie 
i konštrukčné prvky. Ich stavi-

telia však ostávajú pre nás väč-
šinou anonymní. 
V priestoroch Západosloven-
ského múzea v Trnave vás sple-
titým svetom rámových a hraz-
dených konštrukcií drevených 
chrámov bude sprevádzať autor 
výstavy – medzinárodne uzná-
vaný etnológ PhDr. Jiří Langer, 
CSc. Výstava je výsledkom jeho 

dlhodobého vedeckého zá-
ujmu o drevenú sakrálnu 

architektúru. V podobe 
netradične poňatých 
axonometrických kre-
sieb a fotografií kosto-

lov vám priblíži ich 
tajomný svet. Bo-

hatý materiál 
dopĺňajú au-
torove náčrty, 

ktoré vyhotovil 
počas svojich 

pobytov v teréne. 
Pri štúdiu zistil prená-

šanie vzorov aj cez polovicu 
kontinentu, kopírovanie diel 
významných architektov aj 
mnoho storočí opakovaných 
overených jednoduchých mo-
delov ako i pôsobenie štát-
nych a cirkevných príkazov 
a regulácií. Iba pohľad na 
celý kontinent mohol takéto 
problémy riešiť, a na to mu-
sel sústrediť veľké množstvo 
dokladov. Výsledkom jeho 
úsilia je kniha vydaná v roku 
2009 a putovná výstava, ktorá 
bude v Západoslovenskom 
múzeu prístupná do konca 
augusta. 

Drevené kostoly v Európe
Na stavbu trnavských kostolov sa oddávna používali tehly či 
kameň. V Západoslovenskom múzeu v Trnave si však oby-
vatelia Malého Ríma budú môcť prezrieť výstavu skvostov 
sakrálnej architektúry s príznačným názvom Drevené kostoly 
v Európe. Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. apríla o  17. ho-
dine v budove múzea na Múzejnom námestí.

Aneta Vlčková

Kostol v Drohobyči, 
Ľvovská oblasť, Ukrajina, 
kresba J. Langer, 2007 – 2008

Renesancia 
v knižnej kultúre
 Od 1. apríla do 30. novem-
bra bude v Západosloven-
skom múzeu otvorená nová 
výstava Renesancia v knižnej 
kultúre. Pozostáva z historic-
kých tlačí 16. storočia a uká-
žok renesančných knižných 
väzieb, ktoré sú doplnené 
kópiami grafík a sprievodný-
mi textami približujúcimi toto 
zaujímavé a kultúrne bohaté 
obdobie dejín dnešného Slo-
venska i Trnavy. 
Súčasťou výstavy je aj portrét 
Jána Sambuca (1531 – 1584), 
trnavského rodáka, humanis-
tickej osobnosti európskeho 
významu, zakladateľa ci-
sárskej dvorskej knižnice vo 
Viedni, profesora bolonskej 
univerzity a dvorného histo-
rika Ferdinanda I. Tento rok 
si pripomíname 430. výročie 
úmrtia tohto významného 
uhorského humanistického 
vzdelanca. 
Autorom výstavy je Mgr. Mi-
lan Ševčík. 

Kurz zdobenia 
kraslíc v múzeu
 V predveľkonočnom obdo-
bí sa v sobotu 12. apríla o  14. 
hodine uskutoční v priesto-
roch Západoslovenského 
múzea kurz zdobenia kraslíc 
v rámci dlhodobého cyklu 
Škola ľudových remesiel. Pod 
vedením Evy Neubauerovej 
z Bratislavy sa záujemcovia 
naučia zdobiť kraslice bati-
kovaním a technikou vyškra-
bávania. Prihlásiť sa môžu 
osobne alebo na telefónnom 
čísle 033/55 12 913. Vstup je 
1,50 -€, vyfúknuté vajíčka si 
treba priniesť so sebou. 
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Do súťaže sa zapojilo päťde-
siatjeden autorov so štyristo 
päťdesiatimi fotografiami a de-
viatimi multimediálnymi pre-
zentáciami. Stopäťdesiatštyri 
fotografií bolo čiernobielych, 
dvestodeväťdesiatšesť fareb-
ných. Autori boli rozdelení do 
troch vekových skupín v  súťaž-
ných kategóriách čiernobiela 
fotografia, farebná fotografia 
a multimediálna prezentácia. 
Do súťažnej tematickej kate-
górie Voda, ktorú pre rok 2014 
vyhlásilo Národné osvetové 
centrum, sa zapojilo až dvad-
saťjeden autorov. Súťažné prá-
ce hodnotila odborná porota 
– umelecký fotograf a vyso-
koškolský pedagóg František 
Tomík, a  renomovaní umeleckí 
fotografi Pavel Pecha a Roman 
Pavlovič, ktorí vybrali aj výstav-
nú kolekciu fotografií.
Medzi ocenenými sú opäť 
známi autori, ktorých mená sú 
zárukou vysokej úrovne tvorivej 
prezentácie ako Veronika Bah-
nová, Milan Marônek, Jiří Svo-
boda, Juraj Marec, Marián Špaj-
del, Vladimír Lužinský, Marta 
Chrenková a  ďalší. Svoje pozí-
cie si upevňujú aj mladí autori, 
ktorí už na seba upozornili na 
viacerých súťažiach ako naprí-
klad Ema Lančaričová, a  obja-
vujú sa aj noví nádejní fotografi 
v kategórii do šestnásť rokov. 
Kompletný zoznam ocenených 
v  jednotlivých kategóriách je 
zverejnený vo výsledkovej listi-
ne na portáli mesta www.trna-
va.sk. „Ako zmeny v prírode vy-
tvárajú istý kolobeh – rytmus, 

tak sa striedajú i rôzne obdobia 
v tvorbe rôznych autorov. Di-
alektika vývoja a času. Menia 
sa mená autorov fotografií, 
ich forma i  obsah, ale kvalita 
zostáva. Tieto zmeny prame-
nia aj v celospoločenských 
premenách hodnôt, nových 
technikách tvorby, digitalizácii 
procesov. Zaznamenávame 
odklon od popisnosti k priamej 
výpovedi obrazom... V súťaž-
nej kolekcii je viac fotografií 
výtvarného typu, subjektívnej 
výpovede, interpretujúcej názor 
autorov v rôznych rovinách. 
Realita je tu prostriedkom na 
vyjadrenie zážitku subjektívnou  

formou. Autori predstavujú ko-
lekcie fotografií zostavených do 
súborov vnútorne alebo formál-
ne tvoriacich jednotu. Fasciná-
cia svetlom, farbou, tvarom... 
Obdiv ku krajine a jej kráse 
zostáva. Najviac sa to prejavilo 
v tematickej kategórii Voda,“ 
hovorí František Tomík. Podľa 
jeho slov pozitívom aktuálneho 
ročníka Trnavského objektívu 
je aj presvedčivý nástup mladej 
generácie. 
Organizátorom súťaže je Tr-
navské osvetové stredisko 
v spolupráci s Mestom Trna-
vou a Západoslovenským mú-
zeom. 

Trnavský objektív potvrdil veľký tvorivý 
potenciál známych aj nových autorov
Do 18. mája bude otvorená v  Západoslovenskom múzeu výstava 44. ročníka súťaže 
neprofesionálnych fotografov z  okresov Trnava, Piešťany a  Hlohovec. 

(eu)

Veronika Bahnová: Voda technickej zimy – ocenenie v tematickej kategórii Voda
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Na palubovke mestskej športovej 
haly sa hral 12. ročník futbalo-
vého turnaja o Pohár predsedu 
Trnavského olympijského klubu. 
Z rúk Antona Javorku prevzal 
víťaznú trofej NVÚ Hrnčiarovce 
nad Parnou. Striebornú priečku 
obsadil Trnavský samosprávny 
kraj, bronzový finišoval Trnav-
ský olympijský klub. Na štvrtom 
mieste skončila Matica sloven-
ská, na piatom boli sálovkári 
ABD Trnava a koncový lampáš 
zostal pre Združenie miest a ob-
cí regiónu Jaslovské Bohunice. 

Hodnotiaca komisia určila za 
najlepšieho brankára Miroslava 
Maceka (Hrnčiarovce) a v poli 
sa najviac páčila hra Richarda 
Nebylu (TTSK). Cenu za súťaž 
kanonierov si odniesol Róbert 
Augustín (Matica slovenská), au-
tor piatich gólov.  
Dres Trnavského olympijského 
klubu obliekli aj spartakovskí 
tréneri či vedúci: Igor Bališ, Vla-
do Ekhardt, Juraj Jarábek a Ma-
rek Ujlaky. Na štvoricu čakali 
popoludní klubové povinnosti. 
Usporiadateľom turnaja však 

zahralo do karát športové gesto 
družstva matičiarov. Ich zostavu 
tvorili Martinčania a Nitrania. Bez 
akýchkoľvek úvah súhlasili odo-
hrať dva zápasy po sebe (druhý 
duel práve proti TOK-u), čím boli 
celkovo znevýhodnení.
Všetky stretnutia viedol Trnavčan 
Karol Ševčík. „Nech akokoľvek 
lovím v pamäti, takto korektne 
hraný turnaj som ešte doteraz 
nepískal,“ uviedol pre náš me-
sačník. A pritom osemnásť sezón 
účinkoval v pozícii arbitra SNFL. 
Neskôr sa na päť rokov stal dele-

Korektné súboje v olympijskom duchu  
Jaroslav Lieskovský

Rozhodca Karol Ševčík po halovom turnaji chválil fair play atmosféru aj spomínal na Dózsu 
spred štyridsiatich rokov

Slávnostné otvorenie Týždňa slo-
venských knižníc v Trnavskom 
samosprávnom kraji sa uskutoč-
nilo v Knižnici Juraja Fándlyho 31. 
marca 2014 o 17.00 h a po ňom 
nasledovalo stretnutie s Luciou Sa-
tinskou a jej knihou Listy Oľge.
Aby sme naplnili motto podujatia 
Knižnice pre všetkých, tradič-
ne pripravujeme besedu aj pre 
odsúdených v Ústave pre výkon 
trestu odňatia slobody v Hrnčia-
rovciach nad Parnou, kde bude 
2. apríla hosťom Ľubomír Feldek. 
Témou stretnutia je jeho kniha 
Ťahák z dejín slovenskej litera-
túry alebo od Lomidreva po Mal-
káča. V tento deň sa ešte stretne 
Ľubomír Feldek so svojimi čitateľmi 
aj o 17. hodine vo výnimočnom 
priestore – v západnom krídle rad-
nice. Vystúpi aj Katka Feldeková.
Vo štvrtok 3. apríla o 17. hodine 
predstaví sympatizant Fóra hu-
moristov Oldo Hlaváček v čitárni 
knižnice svoju najnovšiu knihu 

Naša dobrá kapela. Úlohy mode-
rátora sa ujme člen Fóra humo-
ristov Mikuláš Jarábek.
Najmenší čitatelia sa stretli so 
spisovateľkou Lenkou Gahérovou 
a jej knihou TriDé z 3. D, vo štvr-
tok sa stretnú s básnikom Erikom 
Ondrejičkom a jeho knihou Čo sa 
skrýva v ceruzke. Nebude chýbať 
ani dobrodružná Noc s Ander-
senom, ktorá sa začína v piatok 
4. apríla o 18. hodine v oddelení 
pre deti a na pobočke Vodáreň. 
Spoločne s deťmi budú bdieť 
mama s dcérou Danuša Dragu-
lová-Faktorová a Xénia Faktorová 
– obidve úspešné spisovateľky. 
V tomto týždni bude tiež vyhlá-
sená súťaž o titul Kráľ detských 
čitateľov. 
V hudobnom oddelení na Ulici 
M. Schneidera Trnavského pri-
pravila knižnica v stredu 2. apríla 
hudobno-slovné pásmo na tému 
Šansón a vo štvrtok hudobné hry 
pre najmenších pod názvom Ako 

spieva vtáčik, ako aj ďalšie hodiny 
hudobnej výchovy. Záujemcovia 
o kolektívnu návštevu sa môžu 
prihlásiť v hudobnom oddelení. 
Pre aktívnu skupinu seniorov je 
pripravené školenie pre prácu 
s počítačom a tréning pamäti 
pod názvom Mozgový jogging. 
Kvôli obmedzenej kapacite sa 
treba na tieto aktivity vopred pri-
hlásiť v študovni knižnice. 
V rámci cyklu Kino pre nevidia-
cich sa v herni oddelenia pre deti 
v pohodlí ako v skutočnom kine 
stretnú nevidiaci a slabozrakí po-
užívatelia. Špeciálne pre nich sa 
tu bude premietať film s audioko-
mentárom.
Pre tých, ktorí pozabudli na ply-
núci čas a nevrátili načas poži-
čané knihy, je tu šanca vybaviť si 
podlžnosti v rámci amnestie. Ak 
knihy v tomto týždni vrátia v po-
riadku, knižnica nebude od nich 
vymáhať pokutu za prekročenie 
výpožičnej doby.  

Týždeň slovenských knižníc v Trnave
Benjamína Jakubáčová, KJF v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho pripravila v  rámci Týždňa slovenských knižníc do 5. apríla 
exkurzie, hodiny literárnej, hudobnej a informačnej výchovy, školenia, tréningy. Vybrať si 
budú môcť všetky vekové kategórie i skupiny obyvateľstva. Vstup na podujatia je voľný.
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Po Majcichovskej desiatke 2014, 
ktorá mala na štarte hlavných 
pretekov rekordný počet 346 
mužov, žien, juniorov a juni-
oriek, sa bežecká komunita 
stretla v stredu 19. marca pri 
polhodinovom behu na coni-
purovom ovále trnavskej Slávie. 
Išlo o 24. dejstvo masového 
popoludnia pod názvom Vítanie 
jari v maratónkach. Prišlo naň 
59 dospelých. A navyše, v sprie-
vodnej 12-minútovke krúžilo po 
dráhe 65 dorasteneckých i žiac-
kych adeptov.
Spravodajsky zaznamenajme, 
že v absolútnom poradí mužov 
získal prvenstvo Michal Puškár 
(AŠK Slávia Trnava, 8 410 m) 
pred Lukášom Záhorcom (Tr-
nava, 8 321 m), Máriom Bre-
hovským (Športové gymnázium 
Jozefa Herdu Trnava, 8253 m) 
a Timotejom Hupkom (Slávia 
Trnava, 8 105 m). Tiež ženy 
bežali 30 minút. Najdlhší úsek 
pokorila v stanovenom čase Ro-
mana Komarňanská (AŠK Slávia 
Trnava, 7 250 m), druhá skončila 
Denisa Kušnierová (Fešák Team 

Trnava, 6 965 m), tretia bola 
Zuzana Pribulová (Suchá nad 
Parnou, 6 890 m). Opäť raz sme 
obdivovali bežeckú dlhovekosť 
trnavského vytrvalca Pavla Se-
leckého (roč. nar. 1937). „Tieto 
preteky na úvod jari behám od 
samého zrodu v marci 1991. 
Džoging si ma však získal ešte 
skôr, azda to bolo v sedemde-
siatom šiestom. Po štyroch ro-
koch rekreačnej prípravy som sa 
odvážil poslať prihlášku do Cí-
fera na Novoročný beh neregis-
trovaných. A pri takejto zdraviu 

prospešnej záľube som zostal 
doteraz,“ pripomenul.  
Neobíďme ani pozoruhodné ju-
bileum z atletickej histórie. Pred 
tridsiatimi rokmi, konkrétne 8. 
apríla 1984, žila naša starobylá 
metropola prvou kapitolou Behu 
Trnavčanov. Vyše trojkilomet-
rová trasa viedla z atletického 
štadióna Slávie cez celé mesto 
až na Prednádražie, do areálu 
TJ Vysoké školy. V 505-člennom 
poli sa predstavili aj študenti 
z Afganistanu, Etiópie, Libano-
nu a Zambie, ktorí v tom čase 

Trnavské vítanie jari v  maratónkach  
Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

Obdivuhodná bežecká dlhovekosť Pavla Seleckého, ktorému učaril džoging na jar 1976

gátom najvyššej domácej súťaže. 
Skúsenému činovníkovi sme 
pripomenuli aj jeho pamätné vy-
stúpenie v spartakovskom drese 
spred štyridsiatich rokov. Mladšej 
generácii ozrejmíme Ševčíkovou 
spomienkou nezabudnuteľné 
štvrťfinále Európskeho pohára 
majstrov proti maďarskému šam-
piónovi Dózsa Újpest: „Toni-báči 
Malatinský ma 20. marca 1974 
postavil do budapeštianskej od-
vety. Pred 35-tisícovou návštevou 
som odohral celý zápas, vrátane 
predĺženia 2 x 15 minút. Tréne-
rovej dôvery sa mi dostalo aj pri 
záverečných pokutových kopoch. 

Ani s odstupom času neviem 
prehltnúť skrivodlivosť, ktorou 
sa vtedy rozhodcovia podpísali 
pod vyradenie Spartaka z tejto 
vrcholnej klubovej konfrontácie, 
predchodcu terajšej súťaže UEFA 
Champions League. Najskôr sa 
hralo v Trnave, tu prišlo na zápas 
30-tisíc divákov. Hostia vyrovnali 
z penalty po krušnej situácii. Vo 
vlastnom pokutovom území bol 
totiž ukážkovo faulovaný náš 
obranca Béla Varadin, ktorý pri 
podtrhnutí, predpokladajúc hvizd 
píšťalky, sa inštinktívne dotkol 
lopty. No a v odvete zlikvidovali 
Budapešťania náskok Spartaka 

rovnako čudným gólom. Ako 
ukázal záznam, lopta vôbec 
neprešla bránkovou čiarou, keď 
naši obrancovia ju odkopli snáď 
20 centimetrov pred ňou. Nebyť 
týchto podrazov od Angličana 
Smitha a Rakúšana Schillera, 
mohla sa futbalová Trnava tešiť 
po piatich rokoch na ďalšie semi-
finále EPM.“ 
Pripomeňme, že oba súboje Spar-
tak – Dózsa sa pred štyridsiatimi 
rokmi skončili 1:1 a až záverečné 
strely zo značky 11 m (4:3 v pro-
spech maďarského celku) roz-
hodli o nešťastnom štvrťfinálovom 
vyradení Trnavčanov. 
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Organizovaný futbal sa hrá 
v Trnave od jari 1896, keď 
v historickej premiére si domá-
ci NSE zmeral sily s Viedňou. 
Medzi najvýraznejšie osobnosti 
celej bohatej histórie popu-
lárneho loptového odvetvia 
v slovenskom Ríme patril Jozef 
Hagara (narodený 9. novembra 
1920 v Topoľčanoch, zosnulý 
22. februára 2014 v Trnave). 
V našom starobylom meste žil 
od ôsmich rokov. To keď jeho 
otec Augustín Hagara sa sem 
presťahoval s celou rodinou 
kvôli poštárskej profesii. Popri 
zamestnaní mu zostal čas aj na 
futbalovú záľubu. Jeho záslu-
hou uzrel svetlo sveta Meteor 
Trnava, jeden z početných ma-
loklubov. Spriaznenosť s kože-
nou loptou od neho podchytili 
aj obaja synovia, Jozef a o dva 
roky mladší Anton. Na svojho 
gymnaziálneho spolužiaka Jo-
zefa Hagaru zostalo množstvo 
nezabudnuteľných spomienok 
inému bardovi trnavského 
športu, Štefanovi Cepkovi. 
Počnúc chlapčenskými rokmi, 
keď doma spolu odohrali de-
siatky gombíkových zápasov 

v stolnom futbale.
Jozef Hagara ako hráč, tréner 
a funkcionár TŠS či neskoršie-
ho Spartaka zanechal hlbokú 
brázdu na trnavskom futbalo-
vom poli. Zo svojho precízne 
vedeného archívu mi pri via-
cerých posiedkach poskytol 
hŕbu cenných údajov. V našom 
mesačníku už niektoré analýzy 
futbalového účinkovania dostali 
priestor. Ďalšie dôležité míľniky 
z rozsiahleho športového profi-
lu nedávno zosnulého velikána 
prinesieme v májovom čísle 
Noviniek z radnice. Autorovi 
príspevku počas dlhých rokov 
športového redaktorstva vždy 
bývalo poctou i potešením sa 
stretnúť s týmto milým, rozváž-
nym, vzdelaným a povahovo 
pokojným človekom. Jednak 
ma obohacoval vzácnymi po-
znatkami z histórie telesnej 
kultúry v celom regióne, no aj 
po ľudskej stránke bol každý 
okamih prežitý v prítomnosti J. 
Hagaru príjemnou studnicou 
osvieženia. Do posledných 
dní života mal bystrú myseľ. 
Futbalové zostavy spred šty-
ridsiatich či päťdesiatich rokov 

sypal z rukáva. Na CD-čku 
opatrujem viacero vzácnych 
fotografií z jeho futbalovej mla-
dosti aj štatistických prehľadov, 
ktoré sú písané precíznym 
písmom. Mnohé z materiálov 
ešte dodnes neboli publikova-
né v žiadnych faktografických 
prehľadoch. Azda raz dôjde 
k ich knižnému spracovaniu, 
veď ľudská pamäť má svoje li-
mity. Keď doc. PhDr. Mgr. Jozef 
Hagara, CSc., oslavoval deväť-
desiate narodeniny, oslovil ma 
Marian Urban Mikláš, hlavný 

Futbalového velikána Jozefa Hagaru už niet 
Svoju pozemskú púť ukončil v deväťdesiatom štvrtom roku života. Úctyhodný vek dosiahol 
vďaka svojmu receptu: Ani v dôchodku nečinne neoddychovať, pretože pasivita kradne roky.

Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

študovali v trnavskej strojníckej 
priemyslovke. Absolútne pr-
venstvo pripadlo poslucháčovi 
domácej PdF UK, chýrnemu 
maratóncovi Viliamovi Hrebíko-
vi. V ďalších rokoch sa z tohto 
vytrvalostného sviatku, pri pra-
videlnom striedaní smeru pre-
tekárskej trasy, vykľulo doteraz 
najmasovejšie podujatie v celej 
histórii trnavského džogingu. 
V apríli 1988 už vytvorilo bežec-
kú lavínu naprieč mestom 2 138 

záujemcov, ba ďalšiu jar prilákal 
Beh Trnavčanov vyše 5-tisícovú 
masu. Doslova bežalo všetko, 
čo malo ruky a nohy. Štartové 
čísla si pripli na hruď aj prvo-
ligoví futbalisti Spartaka pod 
taktovkou trénera Stana Jarábka. 
Pri týchto doteraz nedostižných 
festivaloch pohybu v maratón-
kach nezvykol chýbať ani bohatý 
sprievodný program. Napríklad 
pred štartom i v cieľovej zóne 
účinkovali rôzne hudobné for-

mácie, ba v jednom prípade do-
konca dotvoril atmosféru zoskok 
parašutistov. 
Náš dnešný servis zakončíme 
aktuálnou pozvánkou pre tr-
navských priaznivcov džogingu. 
V sobotu 26. apríla môžu vy-
cestovať do neďalekej Chtelnice, 
kde od pol desiatej budú mať 
priestor všetky kategórie Behu 
oslobodenia, počnúc predško-
lákmi a končiac striebrovlasými 
sedemdesiatnikmi. 
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 TANEČNÝ ŠPORT – Mest-
ská hala na Rybníkovej pri-
vítala súťažiacich v desiatich 
tancoch majstrovstiev Sloven-
ska. Dôstojnú rolu opäť raz 
zohrali tanečné páry z KTŠ 
Tyrnavia. Medzi dospelými sa 
treťou priečkou zaskveli skú-
sení tanečníci Dušan Lamoš-
-Feré s Lenkou Lopašovskou. 
Úspech zdupľovali piatym 
miestom vo finálovej časti ich 
kluboví kolegovia Adam Breš-
ťanský s Eliškou Lenčešovou. 
Spomínaný klub tanečného 
športu z trnavskej Kopánky 
mal v národnom šampionáte 
i ďalších zástupcov: Štefana 
Pintéra s Paulínou Gašparíko-
vou na treťom mieste vo veko-
vej skupine do 21 rokov a na 
štvrtom v kategórii mládeže, 
kde semifinalisti Libor Benedi-
kovič s Lenkou Bachoríkovou 
obsadili v konečnom poradí 
12. post. Neobíďme ani 9. 
pozíciu Radovana Kurinca so 
Sabínou Novákovou v junior-
skej dvojke či Mariána Doru-
šinca s Pavlínu Belavou, ktorí 
v juniorskej jednotke sa delili 
o celkové 19. – 20. miesto. 

 TENIS – Koncom apríla 
sa už tradične začnú súťa-
že tenisových družstiev. TC 
Empire Trnava má v oboch 
extraligových zápoleniach 
vysoké ambície. Veď muži 
z malého Ríma idú obhajo-
vať lanské bronzové medaily 
a ženy v nováčikovskej po-
zícii skončili pred rokom na 
piatom mieste. Bratislavské 
žrebovanie v sídle Slovenské-
ho tenisového zväzu dostalo 
priestor 19. marca. Rozhodlo, 
že v pondelok 28. apríla sa 
mužská zostava TC Empire 
predstaví doma. Sily si zmeria 
so Sláviou Právnik Bratislava. 
Trnavčanky nastúpia v Piešťa-

Plavecký míting na Prednádraží 
má dobré meno doma aj za 
hranicami. Prvý list do kroniky 
vložili zakladatelia pretekov 
z trnavskej PdF UK pred 
štyridsiatimi rokmi (1974). 
Veľká cena Trnavy, súčasť 
Slovenského pohára družstiev, 
je právom považovaná za 
naše vrcholné podujatie 
v 25 m bazéne. Ostatný ročník 
to potvrdil v plnej šírke. 
Riaditeľkou jubilejných pretekov 
bola Tatiana Bergmannová, 
ktorá pod dievčenským menom 
Vachtová patrila medzi opory 
vtedajšieho oddielu TJ Vysoké 
školy Trnava. Usporiadatelia 
z Plaveckého klubu STU 
privítali teraz, pri 40. ročníku, 
takmer 350 štartujúcich zo 
štyroch štátov. V krytej plavárni 
MTF na Ulici Jána Bottu bolo 
vytvorených päť nových 
rekordov mítingu. Jeden z nich 
zaplával popredný maďarský 
olympionik Gábor Balog 
(Dunaújváros) v Memoriáli 
Jozefa Stanka na 200 znak, keď 
skvelým časom 1:56,24 min 
vymazal z galérie chýrneho 
chorvátskeho reprezentanta 
Gordana Kožulja (1:56,91, rok 
2002). Diváci sledovali aj ďalšie 
bonbóniky, najmä v podaní 
viacnásobného slovenského 
rekordéra v prsiarskych 
disciplínach Tomáša Klobučníka 

a Maďara Krisztiána Takácsa, 
účastníkov londýnskych 
Hier XXX. olympiády spred 
necelých dvoch rokov aj 
ďalších vrcholných svetových 
či európskych šampionátov. 
Hlavné zápolenia dvojdňového 
programu, na 200 m motýlik, 
sa stali korisťou dvoch mladých 
pretekárov, Barbory Mišendovej 
z VŠC Dukla Banská Bystrica 
(2:18,73 min) a Jerzyho 
Twarowského z poľského SMS 
Krakov (2:00,69). 
Trnavčanov teší, že v silnej 
konkurencii bolo vidieť 
i domácich plavcov. Medzi 
dospelými najvyššie stálo 
prvenstvo juniorského 
reprezentanta SR Tomáša 
Púchleho na 200 metrov voľným 
spôsobom. Na polovičnej trati 
skončil Juraj Klátik bronzový, 
rovnako Barbora Tomanová. 
Táto talentovaná dievčina si 
navyše vyplávala dva zlaté 
kovy v súperení žiačok (stovky 
voľným spôsobom aj znakom). 
Z ďalších žiackych konfrontácií 
upútala Bronislava Janáčová, 
keď nenašla premožiteľku 
na 100 metrov prsia. Natália 
Janáčová bola dva razy 
bronzová. Medzi najmladšími 
žiakmi sa z tretieho stupienku 
tešili dvaja trnavskí chlapci, 
Michal Uhlík (100 metrov prsia) 
a Ivan Bako (100 m v. sp.). 

Rekordy Veľkej ceny Trnavy
Jaroslav Lieskovský

Plavecký míting na Prednádraží má dobré meno doma aj za 
hranicami. Prvý list do kroniky vložili zakladatelia pretekov 

organizátor príjemného spo-
ločenského večera, s ponukou 
vystúpiť pri tejto výnimočnej 
udalosti s koreferátom. Veľmi 
rád som rolu prijal, veď pred 
auditóriom, v ktorom sedel aj 
Valerián Švec, jeden zo sláv-
nych zverencov jubilanta, do-

stali vtedy podobnú možnosť 
už iba dvaja vyvolení, známi 
Trnavčania Branislav Matoušek 
a Peter Horváth.  
V ten oslavný večer sme sa 
cítili nanajvýš príjemne. Na-
pokon, ako vždy v spoločnosti 
docenta Jozefa Hagaru.  
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noch proti TK Kúpele. Druhé 
kolo extraligy pozve divákov 
v stredu 30. apríla, tretie 
v piatok 2. mája. Úspešný 
trnavský klub prihlásil do no-
vej sezóny aj rezervné celky. 
Zaradili ich do druholigových 
zoznamov. Kým vrcholná 
konfrontácia sa hrá na tri 
kolá systémom k. o., v 2. 
lige pôjde o dlhodobú zále-
žitosť. Úvodné zápasy tretej 
najvyššej súťaže vyžrebovali 
na sobotu 26. apríla. Muži 
TC Empire B nastúpia v Ma-
túškove a ženské B-družstvo 
Trnavy má v 1. kole voľno. 

 VYSOKOŠKOLSKÝ 
ŠPORT – Fakulta sociálnych 
vied Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave bude pul-
zovať v utorok 15. apríla od 
deviatej hodiny pozoruhod-
ným telovýchovným progra-
mom. Športový deň FSV vtedy 
osloví všetkých zamestnancov 
aj študentov s možnosťou 
zapojiť sa do mnohých pohy-
bových aktivít zdravia. Zelenú 
dostane volejbal miešaných 
družstiev, ale aj futbal, florbal, 
basketbal, vybíjaná či stolný 
tenis, no chýbať nebudú ani 
rôzne rekreačno-športové dis-
ciplíny. V rámci fakulty pôjde 
o prvú celodennú akciu tohto 
druhu. Pre jednotlivé poduja-
tia vyhradia viaceré objekty, 
vrátane mestskej športovej 
haly, telocvične V jame, pla-
várne Zátvor a telocvične 
Slávia. Reportážne postrehy 
prinesieme v ďalšom čísle 
Noviniek z radnice. Ešte do-
dajme, že fakultnému festivalu 
pohybu a zdravia bude pred-
chádzať v pondelok 7. apríla 
akcia nazvaná Kvapka krvi. 
Vzácnu tekutinu darujú záu-
jemcovia v hlavnom sídle fakulty 
na Bučianskej ceste.        (lies)

V Trnave býval v 19. storočí 
okrem grófa Arnolda Pongrácza 
(Trnavského pustovníka) 
ešte aj iný šachista, ktorý 
sa zaoberal kompozičným 
šachom. Nevieme, koľko 
šachových skladieb zložil, a ani, 
či sa navzájom poznali, resp. 
stretávali nad šachovnicou, ale 
obaja sa nezmazateľne zapísali 
do histórie skladania šachových 
úloh. V tomto roku (2014) si 
pripomenieme 30. výročie 
vydania publikácie s názvom 
Kompozičný šach na Slovensku 
z pera predsedu Slovenskej 
organizácie kompozičného 
šachu na Slovensku Bedricha 
Formánka. Z 301 šachových 
diagramov sme vybrali trojťažku 

(mat 3. ťahom) bývalého 
obyvateľa Trnavy Michala 
Polláka, kde v úvodníku (prvom 
ťahu) si biely dovolí obetovať 
kvalitu. Je to typická skladba na 
tempo, kde čierny musí ťahať, 
a preto prehrá. Biely ťahá a dá 
mat najneskôr 3. ťahom.
Riešenie skladby č. 18 
(Idunk): Zdanlivé hry (keby 
začínal čierny) 1. - b5 2.Ja6 
mat, 1. - bxc5 2.Db3 mat; rieši: 
1.Ja5! tempo, 1. - bxa5, b5, 
bxc5, Kxa5, Kxc5 2.Ja6, Dc3, 
Jc6, Sc3, Sf8 mat. Vo všetkých 
variantoch sa uplatní blokujúca 
funkcia čierneho pešiaka. 
Dvojťažka získala 1. cenu 
v tematickom turnaji SÚV ČSTV 
r. 1959. 

Hrajte kráľovskú hru 
s Novinkami z radnice
Skladba č. 19, Michal Pollák, Oesterreichische Schachzeitung 
1873, Mat 3. ťahom (9 – 5)

GK
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KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3, 033/5512913, 
033/5512 911, www.zsmuzeum.sk 

EXPOZÍCIE ................................
Archeológia, Gotická Trnava, De-
jiny Trnavy, Umelecké remeslo 
v Číne a Japonsku, Kampanologic-
ká expozícia, Oratórium, Ľudová 
hrnčina, Ľudový odev západného 
Slovenska, Príroda Malých Karpát, 
Krása zašlých čias, Štefan Cyril 
Parrák – pocta kráľovi zberateľov, 
Sakrálne pamiatky

VÝSTAVY ..................................

 DREVENÉ KOSTOLY EURÓPY
Vernisáž 10. apríla o 17.00 h, 
výstava potrvá do 31. 8. 2014

 MINERÁLY SLOVENSKA 
A ČIECH – do 22. februára 2015

 TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
súťažná prehliadka 
neprofesionálnych fotografov
Organizátor: Trnavské osvetové 
stredisko
výstava potrvá do 19. mája 2014

 VÍŤAZSTVÁ A PREHRY
výstava v spolupráci s Múzeom 
telesnej kultúry v Bratislave
do 30. 4. 2014 

 ZBERATEĽSTVO, 
ZBERATELIA, ZBIERKY
výstava zo zbierok ZsM, do 31. 12.  

 ŽIVOT KLARISIEK V TRNAVE
do 31.12. 2014

 ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
100 rokov od vypuknutia prvej 
svetovej vojny (1914 – 2014)
Mince, bankovky a pamätné 
medaily z prvej svetovej vojny 
PODUJATIA ...............................

 CYKLUS PREDNÁŠOK 
PRE STREDNÉ ŠKOLY
Chránená krajinná oblasť Malé 
Karpaty – Mgr. Elena Zlatošová
prednáška pre ZŠ a SŠ na objednanie

 12. apríla o 14.00 h 
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
kurz zdobenia kraslíc

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO .......................... 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia 8.30 
– 17.00, so – ne 11.00 – 17.00 h. 
Víkendové návštevy prosíme ohlasovať 
cez pracovné dni

EXPOZÍCIE ................................
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dejiny Cirkevného hu-
dobného spolku, Dvorana slávy dobra

VÝSTAVY ...................................

 HISTÓRIA POPULÁRNEJ 
HUDBY V TRNAVE DO R. 1989

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
– OLÁHOV SEMINÁR ................

Námestie sv. Mikuláša 10
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia 8.30 
– 17.00, so – ne 11.00 – 17.00 h. 
Víkendové návštevy prosíme ohlasovať 
cez pracovné dni

 WILLIAM SCHIFFER 
Život a dielo sochára a medailéra

 SLOVÁCI, 
PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2014

 RENESANCIA V KNIŽNEJ 
KULTÚRE
Výstava pri príležitosti 430. výročia 
úmrtia J. Sambuca do 31. 10. 2014

tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk

 1. apríla o 18.00 h v Synagóge 
– Centre súčasného umenia 
Šymon Kliman: HRDINOVIA: 
Alfréd Wetzler a partizáni
Vernisáž výstavy fotografií. 
Mladý fotograf Šymon Kliman 
obnovuje našu historickú pamäť 
prostredníctvom „ľudského“ 
projektu PARTIZÁNI, v ktorom 
nám umožňuje dostať sa bližšie 
k pamätníkom významných 
dejinných udalostí, často 
v súčasnosti potláčaných, 
či prijímaných s cynizmom. 
Vytvára fotografické portréty 
starnúcich účastníkov Slovenského 

národného povstania (1944), 
ktoré v kombinácii s príbehmi 
a zvukovými nahrávkami tvoria 
sugestívne intermediálne diela.
Kurátor: Fedor Blaščák
Trvanie výstavy do 25. 4. 2014

 10. apríla o 18.00 h 
v Kopplovej vile GJK
Karol Ondreička (1944 – 2003)
JUBILEJNÁ
Výstava k nedožitým 70. 
narodeninám významného 
slovenského grafika, ilustrátora 
a maliara. Putovný projekt sa 
začalo vo februári 2014 v Galérii 
mesta Bratislavy, pokračuje 
v Galérii Jána Koniarka v Trnave, 
Oravskej galérii v Dolnom Kubíne 
a ukončený bude výstavou 
v Topičovom salóne v Prahe
Kurátorka: Dagmar Srnenská
Trvanie výstavy do 18. 5 2014

 JÁN KONIAREK (1878 – 1952)
Zakladateľ moderného slovenské-
ho sochárstva – stála expozícia 
sochárskej tvorby 

 KLENOTY DOMOVA – sloven-
ské klasické umenie 20. storočia

 GALÉRIA PORTRÉTOV 
– výber diel z kolekcie portrétneho 
žánru reprezentujúce vývoj por-
trétneho maliarstva od konca 18. 
storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY ....................

 ART Laboratórium 2014
V priestoroch Galérie Jána 
Koniarka sa uskutočňujú tvorivé 
dielne a výtvarná tvorba nielen 
k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, 
SŠ (podľa záujmu škôl) 

 28. apríla o 19.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia
Iva Bittová ENTWINE/
PROPLÉTÁM
Samostatný koncert moravskej 
speváčky, huslistky, skladateľky 
a herečky Ivy Bittovej, 
predstaviteľky českej alternatívnej 
hudobnej scény, k novému albumu 
Entwine/Proplétám
http://www.bittova.com 
Predaj vstupeniek: TTi, Trojičné 
námestie 1, CD Aquarius, 

Západoslovenské múzeum

Galéria Jána Koniarka 

pozvánky
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Štefánikova 5 Vstupné v predpredaji 
13 €, pred koncertom 15 €

 29. apríla o 19.00 h 
v Synagóge 
– Centre súčasného umenia 
STRATY A NÁLEZY 
ČESKOSLOVENSKÉHO DIZAJNU
Prednáškovo-výstavný cyklus po 
vybraných mestách a obciach 
Slovenska, ktoré mali vlastnú 
výrobu a produkovali zaujímavé 
výrobky slovenských dizajnérov 
v rozličných odvetviach. Cieľom 
výstavy je vyvolať v širokej 
verejnosti záujem o históriu 
tvarovania a výrobu produktov 
z daného regiónu a zároveň 
zozbierať spomienky a fakty 
pamätníkov formou aktívneho 
dialógu. Projekt objavuje históriu 
dizajnu na Slovensku a nachádza 
nové fakty a súvislosti o známych 
výrobkoch. Otvorenie výstavy je 
spojené s prednáškou Mgr. art. 
Maroša Schmidta (Slovenské 
centrum dizajnu Bratislava). Vstup 
voľný

 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 
KNIŽNÍC (31. 3. – 5. 4. 2014)
15. ročník celoslovenského 
podujatia pod mottom Knižnice 
pre všetkých. Pod záštitou Tibora 
Mikuša, predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja, v spolupráci 
so Slovenskou asociáciou 
knižníc a Spolkom slovenských 
knihovníkov a knižníc. Počas 
týždňa je možné využiť šancu 
na amnestiu. Pri vrátení dlho 
požičaných kníh sa odpúšťajú 
sankčné poplatky za prekročenie 
výpožičnej doby. 

Hlavné podujatia v apríli:

 1. apríla o 9.00 h v študovni
SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME  
– Informačná gramotnosť pre 
seniorov, záujemcovia sa môžu 
prihlásiť vopred v študovni alebo 
na tel. č. 033/55 11 782

 1. apríla o 14.00 h 
v oddelení pre deti
KINO PRE NEVIDIACICH 

– Premietanie filmu 
s audiokomentárom, vstup pre 
nevidiacich a slabozrakých

 2. apríla o 9.00 h v študovni
MOZGOVÝ JOGGING – Tréning 
pamäti pre seniorov. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť vopred v študovni 
alebo na tel. č. 033/55 11 782

 2. apríla o 11.00 h 
v hudobnom oddelení
ŠANSÓN – Hudobno-slovné 
pásmo pre deti a mládež 
Záujemcovia o kolektívnu návštevu 
si môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo e-mailom 
hudobne_oddelenie@kniznicatrn
ava.sk

 2. apríla 
ŤAHÁK Z DEJÍN SLOVENSKEJ 
LITERATÚRY alebo od 
Lomidreva po Malkáča 
– prezentácia knihy Ľubomíra 
Feldeka. Šansóny na texty 
Ľubomíra Feldeka zaspieva Katka 
Feldeková. Hudobný sprievod 
Richard Šimurka. V spolupráci 
s Literárnym informačným centrom 
a Klubom priateľov Trnavy
14.30 h Ústav pre výkon trestu 
odňatia slobody v Hrnčiarovciach 
nad Parnou
17.00 h západné krídlo radnice 

 3. apríla o 9.00 h v študovni
SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME 
– Informačná gramotnosť pre 
seniorov, záujemcovia sa môžu 
prihlásiť vopred v študovni alebo 
na tel. č. 033/55 11 782

 3. apríla o 10.00 h 
v oddelení pre deti
ČO SA SKRÝVA V CERUZKE
Stretnutie detí s básnikom Erikom 
Ondrejičkom

 3. apríla o 10.00 h 
v hudobnom oddelení
AKO SPIEVA VTÁČIK 
Hudobno-slovné pásmo spojené 
s hrami pre deti MŠ a 1. stupňa ZŠ. 
Záujemcovia o kolektívnu návštevu 
si môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo e-mailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

 3. apríla 2014 o 17.00 h 
v čitárni
NAŠA DOBRÁ KAPELA – 
Prezentácia knižnej novinky Olda 
Hlaváčka, v rámci klubu Fórum 
humoristov 
Moderuje: Mikuláš Jarábek

 4. – 5. apríla od 18.00 h 
v oddelení pre deti a v pobočke 
Vodáreň
NOC S ANDERSENOM
Najaktívnejší čitatelia spolu 
so svojimi knihovníčkami 
a učiteľkami strávia dobrodružnú 
noc s knihou. Hostia: Danuša 
Dragulová-Faktorová a Xénia 
Faktorová

 17. apríla o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ 
DIELŇA PRE DETI 

 22. – 25. apríla 
LES UKRYTÝ V KNIHE – 4. 
ročník celoslovenskej kampane 
– Informačná príprava, stretnutia 
na tému vzniku knihy, výstavky 
kníh, súťaže. Súčasťou je aj 
súťaž v tvorbe komiksu. Lesní 
pedagógovia pod vedením Ing. 
Michala Slávika sa stretnú s deťmi 
23. apríla.
Informácie v oddelení pre deti 
Knižnice JF v Trnave.

 29. apríla o 14.00 h 
v oddelení pre deti
KINO PRE NEVIDIACICH 
– Premietanie filmu 
s audiokomentárom, vstup pre 
nevidiacich a slabozrakých

 PODRACKÁ DANA 
Písomná vedomostná súťaž pre 
deti pri príležitosti 60. výročia 
narodenia spisovateľky v oddelení 
pre deti a pobočkách 

 KNIŽNICA – ÚLIK VEDOMOSTÍ
Výtvarná súťaž pre deti a mládež 
pri príležitosti 100 rokov budovy 
knižnice a 150. výr. narodenia 
staviteľa Milana Michala Harminca. 
Návrh na prítlač na poštovom 
lístku treba odovzdať v oddelení 
pre deti do 30. júna 2014

pozvánky

Knižnica J. Fándlyho
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Trojičné nám. 2, tel. č.. 033/5511 353, 
5511 354, www.djp.sk REZERVÁ-
CIE VSTUPENIEK na tel. č.. 033/
5511 125, e-mail. pokladna@djp.sk 

 1. utorok 19.00 HERCI SÚ 
UNAVENÍ 
 2. streda 19.00 ZMIERENIE 
alebo DOBRODRUŽSTVO PRI 
OBŽINKOCH  
 3. štvrtok 10.00 MACO MAŤO 
hľadá hniezdo
19.00 VŠETKO O MUŽOCH 
 11. piatok 10.00 Johann 
Nepomuk Nestroy: OPICA 
A ŽENÍCH – verejná generálka
19.00 Johann Nepomuk Nestroy: 
OPICA A ŽENÍCH – predpremiéra 
 12. sobota 19.00 Johann 
Nepomuk Nestroy: OPICA 
A ŽENÍCH – premiéra 
 14. pondelok 19.00 OPICA 
A ŽENÍCH 
 15. utorok 19.00 DIMITRIJ 
SAMOZVANEC 
 16. streda 10.00 ZLATÝ 
KĽÚČIK 
 23. streda 19.00 TRI 
LETUŠKY V PARÍŽI 
 24. štvrtok 19.00 MEŠTIAK 
ŠĽACHTICOM 
 25. piatok 10.00 KOMÉDIA 
OMYLOV 
19.00 KONCERT J. HUBINSKEJ 
A ART MUSIC ORCHESTRA 
 26. sobota 19.00 OPICA 
A ŽENÍCH 
 27. nedeľa 16.00 ZLATÝ 
KĽÚČIK  
 28. pondelok 19.00 VRÁTILA 
SA RAZ V NOCI 
 29. utorok 10.00 TRAJA 
TUČNIACI 
 30. streda 19.00 TRI 
LETUŠKY V PARÍŽI 

ŠTÚDIO .....................................
 8. utorok 19.00 BÁBKA 
 24. štvrtok 10.00 JAZYKOVÁ 
RÍŠA
 29. utorok 19.00 VOĽAKEDY 
A DNES 

Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja

Strelecká 1, 033/3236-696
cvc.kalokagatia@gmail.com

 3. apríla o 8.00 h v Mestskej 
športovej hale
HÁDZANÁ – Majstrovstvá okresu 
SŠ – chlapci

 4. apríla o 8.00 h v Mestskej 
športovej hale
HÁDZANÁ – Majstrovstvá okresu 
ZŠ – dievčatá

 7. apríla o 8.00 h v Mestskej 
športovej hale 
HÁDZANÁ – Majstrovstvá okresu 
ZŠ – dievčatá

 8. apríla o 8.00 h v Mestskej 
športovej hale 
VYBÍJANÁ – Majstrovstvá okresu 
ZŠ – st. žiačky

 9. apríla o 8.00 h v Mestskej 
športovej hale
HÁDZANÁ – Majstrovstvá okresu 
ZŠ – chlapci

 10. apríla o 8.00 h MAŠ A. 
Hajmássyho 
ATLETIKA – Majstrovstvá okresu SŠ

 11. apríla od 8.00 h 
v Mestskej športovej hale
AEROBIC MARATÓN ku Dňu 
narcisov

 13. apríla o 14.00 h na 
Streleckej 1
KVETNÁ NEDEĽA – tvorivé 
dielne, pletenie korbáčov, 
maľovanie kraslíc, atď. 

 14. apríla o 13.00 h na 
Streleckej 1
Animal Planet – vyhodnotenie 
výtvarnej súťaže

 15. apríla o 8.00 h na ihrisku 
Lokomotívy Trnava 
JEDNOTA CUP – Majstrovstvá 
okresu

 15. apríla o 9.00 h na 
Streleckej 1 

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE 
– súťaž v tvorbe veľkonočných 
dekorácií pre žiakov ZŠ 
 23. apríla o 8.00 h na 
Streleckej 1 
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ 
REBRÍČEK – II. kolo ZŠ 

 24. apríla na Streleckej 1 
DEŇ ZEME – výtvarná súťaž 
a sprievodné podujatia pre žiakov 
ZŠ

 25. apríla na Streleckej 1 
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ 
REBRÍČEK – II. kolo SŠ

 29. apríla o 9.00 h v ZŠ na 
Spartakovskej ulici
ŠKOLSKÝ POHÁR VO FUTBALE 
– okresné kolo ZŠ

Okružná 20, tel. č.. 033/ 5341054, 
0907 790 046, www.trnavskemc.sk

 1. 4. o 9.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA pre deti do 
18 mesiacov 10.00 a 11.00 h Prvé 
krôčiky k hudbe
18.00 h CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
 2. 4. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre dospelých
9.30 h CVIČENIE NA FITLOPTÁCH 
pre matky s deťmi do 12 mesiacov
10.30 h CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH pre matky s deťmi 
do 3 rokov
 3. 4. o 9.00 h 
FRANCÚZŠTINA PRE MAMY 
 4. 4. o 9.30 h ANGLIČTINA 
HROU pre deti od 2 rokov 
 5. 4. o 9.30 h KURZ PRVEJ 
POMOCI – zamerané na detský 
vek 
 7. 4. o 10.00 h SPIEVANKY – 
stretnutie pri gitare pre najmenších 
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – pokročilí
16.30 h MONTESSORI 
DIELNIČKY – pre deti od 3 – 6 
rokov 
17.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – začiatočníci 
 8. 4. 18.00 h CVIČENIE PRE 
TEHOTNÉ 
 9. 4. o 9.30 h CVIČENIE NA 

Kalokagatia 

Divadlo Jána Palárika 

pozvánky

Trnavské materské centrum
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FITLOPTÁCH pre matky s deťmi 
do 12 mesiacov
10.30 h CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH pre matky s deťmi 
do 3 rokov
 10. 4. o 9.00 h 
FRANCÚZŠTINA PRE MAMY 
10.00 h PRVÉ KRÔČIKY 
K MODERNÉMU TANCU pre deti 
od dvoch rokov
 11. 4. o 9.30 h ANGLIČTINA 
HROU pre deti od 2 rokov
10.00 h EMPATIA – ako 
naštartovať deti, aby sa vedeli 
vcítiť do pocitov druhého človeka 
– prednáška s besedou 
 12. 4. o 9.30 h KURZ PRVEJ 
POMOCI – 2. časť 
 14. 4. o 9.30 a 10.30 h 
MONTESSORI DIELNIČKY 
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – pokročilí 
17.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – začiatočníci 
 15. 4. o 18.00 h CVIČENIE 
PRE TEHOTNÉ 
 16. 4. o 10.30 h ZDRAVÉ 
NÔŽKY – prečo je dôležité riešiť 
ploché nohy u detí a ako im 
predchádzať 
 17. 4. o 9.00 h 
FRANCÚZŠTINA PRE MAMY 
 22. 4. o 18.00 h CVIČENIE 
PRE TEHOTNÉ 
 23. 4. o 10.00 h DIVADIELKO 
 24. 4. o 9.00 h 
FRANCÚZŠTINA PRE MAMY 
10.00 h PRVÉ KRÔČIKY 
K MODERNÉMU TANCU pre deti 
od dvoch rokov
 25. 4. o 9.30 h ANGLIČTINA 
HROU pre deti od 2 rokov 
10.00 h AKO SOM TO RIEŠILA 
JA – Kto, alebo čo mi pomohlo, 
keď som mala problémy 
s dojčením
 28. 4. o 9.30 a 10.30 h 
MONTESSORI DIELNIČKY 
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – pokročilí 
17.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – začiatočníci 
 29. 4. o 18.00 h CVIČENIE 
PRE TEHOTNÉ 
 30. 4. o 9.30 h CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH pre matky s deťmi 
do 12 mesiacov 

10.30 h CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH pre matky s deťmi 
do 3 r.

Agátová 8, Trnava, 
Mgr. Zuzana Kšiňanová, 0908 118 591, 
byme.crochet@gmail.com, 
www.sashe.sk/ByMe

POĎME TVORIŤ 
Ste tvorivé duše a robí vám 
radosť, ak si niečo pekné vytvoríte 
vlastnými rukami? Príďte k nám... 
 5. apríla od 14.00 do 17.00 h 
– VEĽKONOČNÉ PATCHWORK 
VAJÍČKA – Naučíme vás techniku 
falošného patchworku 
 12. apríla od 14.00 do 17.00 h
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA 
ZDOBENÉ VOSKOM
Vyskúšajte si tradičnú techniku 
zdobenia voskom a bonusovú 
techniku – vŕtačkou
 26. apríla od 14.00 do 17.00 h
HÁČKOVANÝ NÁHRDELNÍK 
– Naučíme vás ako vytvoriť 
elegantný náhrdelník bez jediného 
kovového komponentu
Cena za jeden kurz: 19€ (v cene 
je materiál aj občerstvenie formou 
koláčika a kávičky). Počet miest 
obmedzený, nahlásiť sa treba 
vopred

UROB SI SÁM
Každý piatok od 17.00 do 18.30 h
Detský krúžok pre všetky deti, 
ktoré majú chuť tvoriť pekné veci 
vlastnými rukami. Cena za krúžok 
je 35€ mesačne (4 stretnutia). 
Nahlásiť sa treba vopred

Otváracie hodiny sú v pracovné dni 
od utorka do piatku. V pondelok 
je zatvorené. Cez štátne sviatky a 
počas cirkevných sviatkov bude 
otvorené ako v nedeľu, v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa ako v sobotu
KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA 
apríl – október: 
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
sobota: 11.00 – 15.00 h

BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
apríl, máj, jún, september, október: 
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
Ďalšie trnavské kostoly budú otvo-
rené od mája, ich otváracie hodiny 
nájdete v májovom vydaní NzR 

 15. apríla od 9.00 h vo 
viacerých telovýchovných 
objektoch
ŠPORTOVÝ DEŇ Fakulty 
sociálnych vied UCM v Trnave s pestrým 
programom pohybových aktivít 
 18. – 20. apríla 
v telocvični Slávie
VEĽKONOČNÝ TURNAJ V 
BASKETBALE
 28. a 30. apríla o 9.30 h 
v areáli TC Empire
TENISOVÁ EXTRALIGA 
DRUŽSTIEV 
 
   

 1. apríla od 8.00 do 10.00 h 
na radnici
DARUJME KRV
Národná transfúzna služba 
Slovenskej republiky v Trnave v 
spolupráci s Mestom Trnavou opäť 
organizujú odber krvi. Všetci, ktorí 
majú záujem pomôcť, sú vítaní. 
 2. apríla od 10.00 do 15.00 h 
na Trojičnom námestí
DEŇ INFORMOVANOSTI O 
AUTIZME
 3. apríla o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
PÊLE-MÊLE O ZDRAVÍ 
Téma: Dobré a zlé kalórie, ako 
robiť správne voľby? 
Prednáša Dušan Plichta – výživový 
poradca
 11. apríla od 8.00 do 18.00 h 
na Trojičnom námestí a ďalších 
verejných priestranstvách
DEŇ NARCISOV – celoslovenská 
verejná zbierka na podporu boja 
proti rakovine

 11. apríla od 9.00 do 13.00 h 
v Mestskej športovej hale

ByMe 

Šport 

Zdravé mesto 

Otvorenie kostolov
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AEROBIKOVÝ MARATÓN 
základných a stredných škôl na 
podporu boja proti rakovine v 
spolupráci s Kalokagatiou – CVČ 
a Aerobikovým štúdiom No 1. 

 24. apríla od 8.00 do 12.00 h 
v Kalokagatii 
DEŇ ZEME – ZEM JE LEN 
JEDNA – Výtvarná súťaž pre 
žiakov základných škôl pri 
príležitosti Dňa Zeme je v tomto 
roku zameraná na tému Farebná 
príroda – nie čiernobiela ZEM

 30. apríla od 8.00 do 13.00 h 
v ZŠ na Atómovej ulici
ÚZEMNÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV 
PRVEJ POMOCI základných škôl 

www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk

 1. 4. o 16.00 h ARCIBISKUP 
BEZÁK, ZBOHOM...
FEBIOFEST 2014 
18.00 h AKO NIKDY – r. Zdeněk 
Tyc, 2013, Česko-Slovensko
20.00 h BORGMAN – r. Alex 
van Warmerdam, 2013, Belgicko 
– Dánsko – Holandsko
 2. 4. o 16.00 h ARCIBISKUP 
BEZÁK, ZBOHOM...
FEBIOFEST 2014
18.00 h STOPY NA HREBENI – r. 
Pavol Barabáš, 2013, Slovensko
+ Súťaž krátkych filmov krajín V4 
– ocenené filmy
20.00 VLHKÉ MIESTA – r. David 
Wnendt, 2013, Nemecko
 3. 4. o 16.00 h ARCIBISKUP 
BEZÁK, ZBOHOM...
FEBIOFEST 2014
18.00 h ĽUDSKÝ ROZMER 
– r. Andreas M. Dalsgaard, 2012, 
Dánsko
+ FONGOPOLIS – r. Joanna 
Kożuch, 2013, Slovensko
20.00 h GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ 
– r. Wes Anderson, 2014,Veľká 
Británia – Nemecko
 4. 4. o 17.30 h (NE)ZADANÍ 
19.30 h CAPTAIN AMERICA: Zimný 
vojak – 3D
 5. 4. o 15.30 h 
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA 
PEABODYHO A SHERMANA 

17.30 h CAPTAIN AMERICA: Zimný 
vojak – 2D
20.00 h (NE)ZADANÍ 
 6. 4. o 15.30 h 
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA 
PEABODYHO A SHERMANA 
17.30 h CAPTAIN AMERICA: Zimný 
vojak – 2D
20.00 h (NE)ZADANÍ 
 7. 4. o 17.30 h VÁŠEŇ MEDZI 
RIADKAMI 
19.30 h CAPTAIN AMERICA: Zimný 
vojak – 2D
 8. 4. FILMOVÝ KLUB
18.00 h DIVOKÉ BYTOSTI 
Z JUŽNÝCH KRAJÍN
20.00 h CUDZÍ OBED
 9. 4. NEPREMIETAME
 10. 4. o 16.00 h RIO 2 – 2D
17.30 h VÁŠEN MEDZI RIADKAMI 
19.30 h JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
 11. 4. o 16.00 h RIO 2 – 2D
17.30 h JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
19.30 h VÁŠEN MEDZI RIADKAMI 
 12. 4. o 15.30 h RIO 2 – 2D
17.30 h JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
19.30 h FAIR PLAY
 13. 4. o 13.30 h RIO 2 – 3D
15.30 h RIO 2 – 2D
17.30 h FAIR PLAY
19.30 h JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
 14. 4. o 18.00 h VŠETKY MOJE 
DETI
CRÉME DE LA CRÉME – 
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO 
FILMU 
20.00  MOJA VLASŤ (Né quelque 
part)
 15. 4. CRÉME DE LA 
CRÉME – PREHLIADKA 
FRANCÚZSKEHO FILMU 
18.00 h 17 DIEVČAT (17 filles/
17Girls)
FILMOVÝ KLUB
20.00 h SLOVENSKO 2.0
 16. 4. o 18.00 h VŠETKY MOJE 
DETI
CRÉME DE LA CRÉME – 
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO 
FILMU 
20.00  HVEZDÁR (L’oeil de 
l’astronome)
 17. 4. o 17.30 h TRI DNI NA 
ZABITIE – slovenská premiéra
19.30 h TRANSCENDENCIA 
– slovenská premiéra

 18. 4. o 17.30 h TRI DNI NA 
ZABITIE 
19.30 h TRANSCENDENCIA 
 19. 4. o 15.30 h RIO 2 – 2D
17.30 h TRANSCENDENCIA 
19.30 TRI DNI NA ZABITIE 
 20. 4. o 13.30 h RIO 2 – 2D
15.30 h RIO 2 – 2D
17.30 TRANSCENDENCIA 
19.30 h TRI DNI NA ZABITIE 
 21. 4. o 17.30 h TRI DNI NA 
ZABITIE 
CRÉME DE LA CRÉME – 
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO 
FILMU 
20.00 h S MOLIÉROM NA BICYKLI 
(Alceste á bicyclette)
 22. 4 CRÉME DE LA CRÉME – 
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO 
FILMU
18.00 h OPÉRATION LIBERTAD
FILMOVÝ KLUB – 20.00 h OMAR 
 23. 4. o 17.30 h 12 ROKOV 
OTROKOM
CRÉME DE LA CRÉME – 
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO 
FILMU 
20.00 h VEĽKÉ PRETEKY
 24. 4. o 17.30 h DLHÁ CESTA 
DOLE – slovenská premiéra
19.30 h NEKONEČNÁ LÁSKA 
– slovenská premiéra
 25. 4. o 17.30 h NEKONEČNÁ 
LÁSKA 
19.30 h KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE 
 26. 4. o 15.30 h OBLAČNO, 
MIESTAMI FAŠÍRKY 2
17.30 h KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE 
19.30 h DLHÁ CESTA DOLE 
 27. 4. o 15.30 h OBLAČNO, 
MIESTAMI FAŠÍRKY 2
17.30 h DLHÁ CESTA DOLE 
19.30 h NEKONEČNÁ LÁSKA 
 28. 4. o 17.30 h DLHÁ CESTA 
DOLE 
19.30 h KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE 
 29. 4. FILMOVÝ KLUB
18.00 h NA SEVER 
20.00 h ŠTVOREC V KRUHU 
ALEBO ŽIVOT MEDZI ÚNIKMI 
A S NAMI
 30. 4. o 17.30 h POJEDEME 
K MOŘI
19.30 h POJEDEME K MOŘI

Kino Hviezda



pozvánky

Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí
 1. apríla o 11.00 h pri Pomníku 
osloboditeľov na Námestí SNP
OSLOBODENIE TRNAVY 
Slávnostné zhromaždenie 
pri príležitosti 69. výročia 
oslobodenia 

 1. apríla o 18. h v Synagóge 
– Centre súčasného umenia
HRDINOVIA: Alfréd Wetzler 
a partizáni – Vernisáž výstavy 
fotografa Šymona Klimana
 Do 22. apríla 
v západnom krídle radnice 
KRÁSA OKAMIHU 
Výstava fotografií pacientov 
po transplantácii orgánov 
 2. apríla o 17.00 h 
v západnom krídle radnice 
ŤAHÁK Z DEJÍN SLOVENSKEJ 
LITERATÚRY alebo 
Od Lomidreva po Malkáča – 
prezentácia novej knihy Ľubomíra 
Feldeka v prítomnosti autora. 
Šansoniérka Katka Feldeková 
zaspieva piesne na texty svojho 
otca s hudobným sprievodom 
Richarda Šimurku

 3. apríla o 18.00 h 
v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika
Trnavská hudobná jar
KAROL ELBERT – koncert z diel 
trnavského skladateľa 
Účinkujú: Pavel Burdych (husle), 
Zuzana Berešová (klavír), Nao 
Higano (spev), Zuzana Biščáková 
(klavír), ženský komorný zbor, 
Lucia Berešová (klavír) 
 3. apríla o 19.00 h 
v kníhkupectve AF na Štefánikovej 
PRAK – Prednášky, Rozhovory 
A Koncerty. Témy: Cante jondo, 
Rómovia a ich vplyv na vývoj 
flamenca. Na záver koncert 
skupiny Romanika

 4. apríla o 17.30 h 
v západnom krídle radnice
PEOPLE-METER II – vernisáž 
Na tému „Hommage à...“ 
vystavuje po jednom diele 40 
autorov zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Maďarska, Japonska, 
Rumunska, Chorvátska a Ruska. 

 4. apríla o 17.30 h v kaplnke 
trnavskej radnice
PreTri – vernisáž výstavy autorov 
Miloša Prekopa a Alexeja Trifonova
Výstavy na radnici sú otvorené 
do 29. apríla každý utorok 
a štvrtok od 10.00 do 12.00 h 
a od 14.00 do 17.00 h  
 9. apríla o 19.30 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Trnavská hudobná jar
STABAT MATER
MUSICA AETERNA
Peter Zajíček, umelecký vedúci
Hilda Gulyásová, soprán
Petra Noskaiová, mezzosoprán
Program: A. Scarlatti, G. B. Pergolesi

 9. apríla o 19.30 h v ArtKlube 
Žarty bokom IV. – priestor pre 
talentovaných mladých komikov
 10. apríla o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
ČARO TRADÍCIÍ A SVIATKOV
Prezentácia novej knihy Viery 
Mikušovej o tradíciách a zvykoch 
Moderátor: Pavol Tomašovič
 10. apríla o 18.00 h 
v Galérii Jána Koniarka
Karol Ondreička (1944 – 2003) 
JUBILEJNÁ – Vernisáž výstavy 
k nedožitým 70. narodeninám 
významného slovenského grafika, 
ilustrátora a maliara

 12. apríla od 9.00 do 16.00 h 
na Divadelnej a Františkánskej 
TRNAVSKÝ RÍNEK
Moderný mestský trh zameraný 
najmä na tovar od lokálnych 
výrobcov a predajcov, s knižnou 
burzu a programom pre deti

 12. apríla o 14.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
kurz zdobenia kraslíc

 13. apríla o 15.00 h 
na Hlavnej ulici 
NA KVETNÚ NEDZELU – 
Veľkonočné zvyky a tradície
Účinkujú: Divadlo KVELB, 
České Budějovice, detské folklórne 
súbory Drienka a Trnavček
16.30 h na Rázusovej ulici 

VYNÁŠANIE MORENY, 
PRINESENIE LETEČKA
 13. apríla od 14.00 do 18.00 h 
v Kalokagatii na Streleckej ulici
VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ 
DIELNE PRE DETI

 24. – 26. apríla 
v Mestskej športovej hale
VÍNO TIRNAVIA 2014
25. a 26. apríla od 12.00 do 22.00 h
Verejná ochutnávka súťažných vín

 25. apríla o 19.00 h v Divadle 
Jána Palárika
ART MUSIC ORCHESTRA & 
JANA HUBINSKÁ
Šansóny Edith Piaf a Hany 
Hegerovej, piesne Mariky 
Gombitovej. Záznam odvysiela 
RTVS na Rádiu Regina

 26. apríla o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
ORGANON – derniéra
Autori: Blaho Uhlár a kolektív DISK, 
réžia: Blaho Uhlár
Predaj vstupeniek: TTi Trojičné 
námestie 1, ticketportal.sk
Cena vstupenky: 4 €
 28. apríla o 19.00 h v Synagóge 
– Centre súčasného umenia
Iva Bittová ENTWINE/
PROPLÉTÁM – Vstupné 
v predpredaji 13 €, na mieste 15 €
 28. apríla o 19.00 h v Dome 
kultúry: SČISTA – JASNA 
Radošinské naivné divadlo. 
Vstupné: 13 €
 29. apríla o 19.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia:  STRATY A NÁLEZY 
ČESKOSLOVENSKÉHO DIZAJNU
Prednáškovo-výstavný cyklus,  
vstup voľný 
 30. apríla o 17.30 h 
na Trojičnom námestí
ROZKVITNUTÁ ULICA 
A MÁJOVÝ BOZK
Otvorenie veľkého kvetinového 
záhona v centre mesta – historicky 
prvý projekt mobilnej výsadby 
v rámci príprav trnavského 
kvetinového rínku Májový kvet
spojený s programom 
pre zaľúbených



VÍNO
TIRNAV AI

2014
XII. ročník

Mesto Trnava Vás pozýva
na prestížnu výstavu vín

25. – 26. apríla  
12.00 – 22.00 h

Mestská športová hala 

V ponuke je viac ako 500 vín 
zo Slovenska aj zahraničia


